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1. Warunki techniczne umieszczania znaków dro-
gowych

1.1. Przepisy ogólne

Przepisy za∏àcznika stosuje si´ do znaków drogo-
wych pionowych umieszczanych na drogach twar-
dych.
Na drogach gruntowych stosuje si´:
— znaki kierunku i miejscowoÊci (drogowskazy,

znaki miejscowoÊci),
— inne znaki w sytuacjach, gdy jest to niezb´dne

dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego (oznako-
wanie przejazdów kolejowych, cz´Êciowe lub
ca∏kowite zamkni´cia drogi).

Za∏àcznik okreÊla dla znaków i tabliczek:
— wielkoÊç, wymiar i widocznoÊç znaków,
— barwy i odblaskowoÊç,
— liternictwo i stosowane napisy,
— zasady doboru typu folii na lica znaków w zale˝-

noÊci od lokalizacji znaku,
— zasady umieszczania znaków na drodze,
— wzory barwne,
— konstrukcje znaków.
U˝yte w za∏àczniku okreÊlenia oznaczajà:
a) kategoria znaków — znaki odpowiadajàce po-

dzia∏owi literowemu od A do W, zawartemu
w rozporzàdzeniu w sprawie znaków i sygna∏ów
drogowych, np. kategoria B — znaki zakazu,

b) grupa znaków — nale˝y rozumieç znaki nale˝àce
do grupy wielkoÊci okreÊlonej w za∏àczniku, np.
grupa znaków wielkich,

c) odmiana znaku:
— mutacje znaków o analogicznej treÊci, np. od-

miany znaku F-8 „objazd w zwiàzku z zamk-
ni´ciem drogi”, F-9 „znak prowadzàcy na dro-
dze objazdowej”, F-21 „ruch skierowany na
sàsiednià jezdni´”, F-22 „ograniczenia na pa-
sie ruchu”,

— modu∏owe odmiany znaków kategorii F, w za-
le˝noÊci od liczby pasów ruchu,

— te same znaki, których znaczenie precyzujà
symbole lub napisy umieszczone na nich lub
pod nimi, np. odmiany znaku B-35 „zakaz po-
stoju” z ró˝nymi napisami.

1.2. WielkoÊci, wymiary i widocznoÊç znaków

1.2.1. WielkoÊci i wymiary

Stosuje si´ pi´ç grup wielkoÊci znaków: ostrzegaw-
czych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierun-
ku i miejscowoÊci, a mianowicie:

a) znaki wielkie (W)
— na autostradach, umieszczane przy jezdniach

g∏ównych,
b) znaki du˝e (D):

— na drogach ekspresowych, umieszczane przy
jezdniach g∏ównych,

— na drogach dwujezdniowych poza obszarem
zabudowanym,

— na drogach dwujezdniowych w obszarze za-
budowanym, na których dopuszczalna pr´d-
koÊç jest wi´ksza ni˝ 60 km/h,

c) znaki Êrednie (S):
— na ∏àcznicach autostrad i dróg ekspresowych, 
— na jednojezdniowych drogach krajowych

i wojewódzkich,
— na drogach powiatowych, z wyjàtkiem drogo-

wskazów tablicowych, 
d) znaki ma∏e (M):

— na drogach gminnych, 
— drogowskazy tablicowe na drogach powiato-

wych,
e) znaki mini (MI):

— na s∏upkach przeszkodowych i tablicach kieru-
jàcych,

— na drogach w obszarze zabudowanym, gdy
warunki drogowe nie pozwalajà na stosowa-
nie znaków wi´kszych lub zastosowanie wi´k-
szych znaków pogorszy∏oby warunki widocz-
noÊci pieszych na przejÊciu dla pieszych,

— na wàskich uliczkach zabytkowych miast.
Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie
drogowym stosuje si´ znaki o jednà grup´ wielko-
Êci wy˝szà ni˝ stosowane na danym odcinku drogi
(z wyjàtkiem robót prowadzonych w pasie drogo-
wym autostrad, gdzie stosuje si´ znaki wielkie).
Znaki A-7, B-20 powinny mieç takà samà grup´
wielkoÊci jak znaki na drodze z pierwszeƒstwem
przejazdu, jednak nie mniejszà ni˝ znaki Êrednie.
Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miej-
scach przejÊç dla pieszych, w zale˝noÊci od wa-
runków widocznoÊci, mogà byç stosowane w gru-
pach wielkoÊci ni˝szych ni˝ obowiàzujàce na da-
nej drodze.
Je˝eli w opisach szczegó∏owych wymiary znaków
lub tabliczek nie sà podane w zale˝noÊci od grupy
wielkoÊci znaków, wówczas ten znak wyst´puje tyl-
ko w jednej wielkoÊci, przedstawionej na danym ry-
sunku.
W zale˝noÊci od wielkoÊci znaków podstawowe
wymiary dla znaków kategorii A, B, C i D podane sà
w tabeli 1.1.
WielkoÊci te nie dotyczà znaków w zwiàzku z zabez-
pieczeniem miejsca wypadku drogowego.
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1.2.2. WidocznoÊç znaków

Dla zapewnienia widocznoÊci znaku z odleg∏oÊci
pozwalajàcej kierujàcemu pojazdem jego spo-
strze˝enie, odczytanie i prawid∏owà reakcj´, do 

wykonania lic znaków nale˝y stosowaç mate-
ria∏y odblaskowe. Typy materia∏ów odblasko-
wych do stosowania w zale˝noÊci od miejsca 
ich lokalizacji i klasy drogi przedstawiono w ta-
beli 1.2.

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

Tabela 1.2. Typy folii odblaskowej u˝ytej na lica znaków w zale˝noÊci od lokalizacji znaku drogowego — wymagania
minimalne

(*) W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiàzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujàcych pojazdami wojskowymi dopuszcza si´ stosowanie fo-
lii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.

Odst´pstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiarów
zosta∏y okreÊlone w szczegó∏owych opisach zna-
ków. Wymiary znaków kategorii E zale˝à od przyj´-
tej wysokoÊci pisma, rodzaju i wielkoÊci symboli
oraz d∏ugoÊci i liczby nazw miejscowoÊci na nich

umieszczanych, zgodnie z zasadami podanymi
w opisach szczegó∏owych. Wymiary znaków kate-
gorii F, G i tabliczek T oraz szczegó∏owe wymiary
wszystkich znaków podane sà w opisach szczegó∏o-
wych.
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Do wykonywania lic znaków stosowanych do ozna-
kowania robót prowadzonych w pasie drogowym
stosuje si´ foli´ odblaskowà typu 2 lub foli´ pry-
zmatycznà.
Do wykonywania lic znaków umieszczanych nad
jezdnià na autostradach i drogach ekspresowych
stosuje si´ foli´ pryzmatycznà. Zaleca si´ stosowa-
nie folii pryzmatycznej do wykonywania lic tablic
przeddrogowskazowych i drogowskazów umiesz-
czanych obok jezdni na autostradach i drogach eks-
presowych oraz znaków umieszczanych nad jezd-
nià na drogach krajowych i wojewódzkich.
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, je˝eli nie
jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadà-
cych z przeciwnego kierunku, powinna mieç barw´
szarà. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nale˝y
umieÊciç informacje zawierajàce dane identyfikujà-
ce producenta znaku, typ folii odblaskowej u˝ytej do
wykonania lica znaku, miesiàc i rok produkcji znaku. 
Dopuszcza si´ stosowanie folii pryzmatycznej od-
blaskowo-fluorescencyjnej ˝ó∏to-zielonej lub po-

maraƒczowej do wykonania lic znaków odblasko-
wych: A-10, A-14, A-17 i A-30 oraz tabliczki T-27 zlo-
kalizowanych w miejscach szczególnie niebez-
piecznych bàdê o du˝ej wypadkowoÊci. Dopuszcza
si´ wykonywanie lic znaków D-6, D-6a i D-6b na tle
folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej
˝ó∏to-zielonej lub pomaraƒczowej.

1.3. Barwa i odblaskowoÊç znaków

1.3.1. Barwa

Lica znaków drogowych powinny spe∏niaç wyma-
gania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowoÊci i barwy. WartoÊci wspó∏rz´dnych
chromatycznoÊci (x,y) wyznaczajàcych punkty na-
ro˝ne pól tolerancji barwnych dla poszczególnych
typów folii odblaskowych i nieodblaskowych oraz
pow∏ok kryjàcych wraz z wartoÊciami wspó∏czynni-
ków luminancji β dla znaków nowych zosta∏y poda-
ne w tabelach 1.3 i 1.4.

Tabela 1.3. Minimalne wartoÊci wspó∏czynnika luminancji β oraz wartoÊci wspó∏rz´dnych chromatycznoÊci (x, y)
punktów naro˝nych pól tolerancji barw dla folii odblaskowych typu 1 i 2

Uwaga: Pomiary przeprowadzone sferycznym spektrokolorytmetrem w geometrii pomiaru 45°/0° dla 2° obserwato-
ra, przy zastosowaniu standardowego, polichromatycznego êród∏a Êwiat∏a CIE D65 (zdefiniowanego w publi-
kacji CIE nr 15.2-1986).
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Tabela 1.4. WartoÊci wspó∏rz´dnych chromatycznoÊci (x, y) punktów naro˝nych pól tolerancji barw i wspó∏czynnika
luminancji β dla pow∏ok kryjàcych

Tabela 1.5. Minimalne wartoÊci g´stoÊci powierzchniowej wspó∏czynnika odblasku R‘ w [cd/lx/m2] dla lic znaków
wykonanych z folii odblaskowej typu 1 mierzone dla standardowego êród∏a Êwiat∏a CIE typu A

Tabela 1.6. Minimalne wartoÊci g´stoÊci powierzchniowej wspó∏czynnika odblasku R‘ w [cd/lx/m2] dla lic znaków
wykonanych z folii odblaskowej typu 2 mierzone dla standardowego êród∏a Êwiat∏a CIE typu A
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1.3.2. OdblaskowoÊç znaków

Minimalne wartoÊci g´stoÊci powierzchniowej
wspó∏czynnika odblasku dla folii odblaskowych ty-
pu 1 i 2 naniesionych na lica znaków nowych zosta-
∏y okreÊlone w tabelach 1.5 i 1.6.
Dla folii pryzmatycznych obowiàzujà wymagania
jak dla folii typu 2.
Szczegó∏owe wymagania techniczne dla poszcze-
gólnych rodzajów folii sà okreÊlone w aprobatach
technicznych.
Folie odblaskowe wszystkich typów u˝yte do wyko-
nania lic znaków powinny spe∏niaç odpowiednio
wymagania podane w tabelach 1.3, 1.5 i 1.6, a po-
w∏oki kryjàce powinny spe∏niaç odpowiednio wy-
magania okreÊlone w tabeli 1.4.
W zale˝noÊci od typu folii odblaskowej u˝ytej do wyko-
nania lica znaku wymagane wspó∏czynniki odblasku R’
dla znaków u˝ywanych w ca∏ym okresie ich gwaranto-
wanej trwa∏oÊci zosta∏y okreÊlone 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 si´ literami i cyframi odpo-
wiadajàcymi wzorom podanym w punkcie 1.4.3,
z wyjàtkiem napisów umieszczonych na licach zna-
ków kierunku i miejscowoÊci wykonanych z folii
pryzmatycznych, w grupie wielkoÊci „wielkie”,

a w szczególnoÊci 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 zastosowaç ni˝ej wymie-
nione korekty wymiarów podanych w tabelach 1.8
i 1.10 oraz w punkcie 1.4.3:
a) dla bia∏ych liter i cyfr o wysokoÊci 420 mm nale-

˝y przyjàç odst´p mi´dzy literami i cyframi:
o =1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 126 mm
zamiast 105 mm,

b) dla bia∏ych liter i cyfr o wysokoÊci 348 mm nale-
˝y przyjàç odst´p mi´dzy 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 wysokoÊci 348 mm,
umieszczanych na bia∏ym tle, nale˝y przyjàç:
— gruboÊç elementów

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

— odst´p pomi´dzy literami
o =1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm
zamiast 87 mm.

Napisy sporzàdza si´ ma∏ymi literami. Do rozpo-
czynania napisów i nazw miejscowoÊci stosuje si´
du˝e litery, z wyjàtkami podanymi na wzorach zna-
ków, których dotyczà. Przy nazwach d∏ugich lub
z∏o˝onych dopuszcza si´ stosowanie skrótów, np.
Ostrów Wlkp. zamiast Ostrów Wielkopolski.
Cyfry wykonuje si´ w wysokoÊci liter du˝ych, z wy-
jàtkami okreÊlonymi w opisach szczegó∏owych. Od-
st´py mi´dzy literami w wyrazie oraz pomi´dzy cy-
frami sà odmierzane na linii odmierzania odst´pów.

Tabela 1.7. Minimalne wartoÊci g´stoÊci powierzchniowej wspó∏czynnika odblasku R‘ w [cd/lx/m2] dla lic odblasko-
wych znaków u˝ywanych w ca∏ym okresie ich gwarantowanej trwa∏oÊci
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Podstawowà jednostkà w systemie jest gruboÊç
elementów liter i cyfr oznaczona jako jednostka
gruboÊci „gr”.
Wszystkie inne elementy liter i cyfr oraz zestawio-
nych z nich wyrazów i napisów podawane sà w jed-
nostkach gruboÊci „gr” w sposób nast´pujàcy:
— wysokoÊç liter du˝ych i cyfr d = 6 gr,
— zasadnicza wysokoÊç liter ma∏ych m = 4 gr,
— wysokoÊç wiersza pisma w = 8 gr,
— minimalna odleg∏oÊç mi´dzy wierszami, tzw. in-

terlinia i = 2 gr,
— wysokoÊç pasa pisma p = w + i = 10 gr.

1.4.2. Zasady tworzenia napisów

Litery i cyfry o odpowiedniej konstrukcji majà swoje
sta∏e „punkty odmierzania odst´pów” po∏o˝one na
„linii odmierzania odst´pów”. Linia ta przebiega na
wysokoÊci 1 gr = 1/6 wysokoÊci liter du˝ych „d”. 
Odst´p mi´dzyliterowy i mi´dzy cyframi zawarty
mi´dzy punktami odmierzania odst´pów wynosi
„o” = 1,5 gr. Jednak dla napisów wykonywanych
z folii odblaskowej pryzmatycznej za odst´p mi´dzy-
literowy i mi´dzy cyframi nale˝y przyjàç „o” = 1,8 gr.
Odst´p mi´dzywyrazowy wynosi h = 3 o = 4,5 gr.
Minimalny odst´p mi´dzy wyrazem a liczbà
kilometrów wynosi x = min. 3 o = 4,5 gr.
Niektóre litery i cyfry majà linie korekcyjne, które
sà oznaczone na ich rysunkach konstrukcyjnych
przez „k”.

Wykaz liter i cyfr z liniami korekcyjnymi przestawio-
no na rys. 1.4.2.
Zestawienie szerokoÊci liter, cyfr, znaków specjal-
nych i odst´pów podano w tabeli 1.10 lit. a—d.
Dzia∏anie systemu jest jednakowo sprawne przy
ka˝dej wielkoÊci liter tego samego typu ze wzgl´du
na proporcjonalnoÊç powi´kszenia.
Zestawienie wielkoÊci liter u˝ywanych do wykony-
wania napisów podane jest w tabeli 1.8.
Grupy wielkoÊci liter i cyfr stosowanych na znakach
kierunku i miejscowoÊci podano w tabeli 1.9, a dla po-
zosta∏ych kategorii znaków w opisach szczegó∏owych.
Przyk∏adowe obliczenia d∏ugoÊci napisu „¸àcko”
przedstawiono w tabeli 1.10 lit. e. D∏ugoÊç napisu
o wysokoÊci 210 mm (gr = 35 mm) wynosi:
21,99 x 35 = 769,65 mm ~77 cm (bez odst´pów od
obwódki).
Odst´p poziomy mi´dzy napisem a obwódkà powi-
nien wynosiç co najmniej 2 gr, zaÊ odst´p pionowy
mi´dzy pasem pisma a górnà obwódkà powinien
byç nie mniejszy ni˝ wielkoÊç interlinii dla tego pa-
sa pisma. Dolny pas pisma mo˝e przylegaç bezpo-
Êrednio do dolnej obwódki.
Na znakach i tabliczkach stosuje si´ s∏ownictwo
okreÊlone w za∏àczniku w opisach szczegó∏owych
znaków. Informacje s∏owne nale˝y jednak stosowaç
w tych przypadkach, w których przekazanie infor-
macji za pomocà symboli okreÊlonych w za∏àczniku
jest niedostateczne (mo˝e budziç wàtpliwoÊci).

Tabela 1.8. WielkoÊç liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)
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Tabela 1.10. Zestawienie szerokoÊci liter, cyfr, znaków specjalnych i odst´pów mierzonych mi´dzy punktami odmierzania:

a) dla liter

b) dla cyfr d) dla odst´pów

c) dla znaków specjalnych

e) przyk∏ad obliczenia d∏ugoÊci napisu „¸àcko”
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Rys. 1.4.1. Sposób zestawienia napisu

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

1.5.1. Zasady ogólne

Znaki umieszcza si´:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnià, je˝eli

dotyczà jadàcych wszystkimi pasami ruchu;
2) nad poszczególnymi pasami ruchu, je˝eli doty-

czà jadàcych tylko tymi pasami ruchu;
3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, je˝eli dopuszczajà to przepisy
rozporzàdzenia w sprawie znaków i sygna∏ów
drogowych,

b) jako powtórzenie znaków umieszczonych po
prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
których jezdnie posiadajà wi´cej ni˝ jeden
pas ruchu, przy czym jako obowiàzkowe doty-
czy to znaków kategorii A, B (z wyjàtkiem zna-
ków B-35 do B-38), G oraz znaków D-6, D-6a,
D-6b,

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

4) na jezdni, je˝eli droga jest zamkni´ta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obr´bie skrzy˝owaƒ, je˝eli znak
nakazu wskazuje obowiàzek jazdy w okreÊlonym
kierunku.

Je˝eli znak po lewej stronie jezdni jest powtórze-
niem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowaç si´ w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba ˝e warunki lokalne to
uniemo˝liwiajà lub przepisy za∏àcznika stanowià
inaczej.

1.5.2. Sposób umieszczania znaków

Znaki umocowuje si´ na konstrukcjach wspor-
czych, tj. s∏upkach, ramach, wysi´gnikach, kon-
strukcjach bramowych, wykonanych z materia∏ów
trwa∏ych, z wyjàtkiem betonu. Dopuszcza si´ te˝ do
umieszczania znaków wykorzystywanie s∏upów li-
nii telekomunikacyjnych, latarƒ, s∏upów trakcyj-
nych i masztów sygnalizatorów oraz Êcian budyn-
ków i elementów konstrukcyjnych obiektów in˝y-
nierskich. S∏upki konstrukcji wsporczych powinny
mieç przekrój ko∏owy lub eliptyczny.
Nast´pny znak powinien byç umieszczony za po-
przedzajàcym w odleg∏oÊci co najmniej:
— 50 m na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci po-

wy˝ej 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci po-

wy˝ej 60 km/h,
— 10 m na pozosta∏ych drogach.
Je˝eli ze wzgl´dów lokalnych istnieje koniecznoÊç
zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym
s∏upku lub wysi´gniku, mo˝na je umieszczaç
w uk∏adzie pionowym lub poziomym.
Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znaków po-
kazano na rysunkach: 1.5.1—1.5.4. 
Tarcze znaków powinny byç odchylone w poziomie
od linii prostopad∏ej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znaków powinno wynosiç oko-
∏o 5° w kierunku jezdni. JeÊli znaki umieszczone sà
na ∏ukach poziomych, odchylenie tarczy znaku na-
le˝y skorygowaç zale˝nie od wielkoÊci promienia
oraz od jego kierunku.
Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na
rys. 1.5.5.

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwóch znaków w uk∏adzie pionowym

Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwóch znaków w uk∏adzie poziomym
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Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znaków w uk∏adzie pionowym

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znaków w uk∏adzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

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

1.5.3. Odleg∏oÊç znaków od jezdni oraz wysokoÊç
ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nale˝y umieszczaç
tak, aby odleg∏oÊç znaku od kraw´dzi korony drogi
by∏a nie mniejsza ni˝ 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalajà na
umieszczenie znaku poza koronà drogi, znak powi-
nien byç umieszczony:
a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-

boczu w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 0,50 m od
kraw´dzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej
(z pasami awaryjnego postoju) — w odleg∏oÊci
nie mniejszej ni˝ 0,50 m od kraw´dzi pobocza bi-
tumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mo˝na
umieszczaç w koronie drogi w odleg∏oÊci nie wi´k-
szej ni˝ 5 m od kraw´dzi jezdni.
Znaki w pasie dzielàcym jezdnie dróg dwujezdnio-
wych umieszcza si´ w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝
0,50 m od zewn´trznej kraw´dzi opaski (rys. 1.5.6
lit. b).
Znaki na ulicach umieszcza si´ w odleg∏oÊci 
0,50 — 2,00 m od kraw´dzi jezdni (rys. 1.5.6 lit. c).
Minimalna odleg∏oÊç umieszczenia znaków od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegnàcej wzd∏u˝
drogi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).
Powy˝sze odleg∏oÊci nie dotyczà znaków umiesz-
czanych przez policj´ w zwiàzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te mogà byç
umieszczane na jezdni.
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Odleg∏oÊç znaku od jezdni mierzy si´ w poziomie
od kraw´dzi jezdni (wystajàcy kraw´˝nik drogowy
typu miejskiego wlicza si´ do chodnika) do najbli˝-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkàta, ko∏a,
kwadratu, prostokàta) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odleg∏oÊci znaków od kraw´dzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny byç zachowane równie˝
w stosunku do znaków, np. nakazu lub drogo-
wskazów w kszta∏cie strza∏y, które mogà byç
umieszczane równolegle do kraw´dzi jezdni. Odle-
g∏oÊç mierzy si´ wówczas do powierzchni czo∏o-
wej znaku lub jego kraw´dzi w miejscu najbli˝-
szym jezdni.
WysokoÊç umieszczenia znaku powinna byç dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jednà z zasadniczych okoliczno-
Êci, które nale˝y uwzgl´dniaç, jest ruch pieszych,
dla których znak zbyt nisko ustawiony mo˝e stano-
wiç istotnà przeszkod´.
WysokoÊç umieszczania znaków (dolnej kraw´dzi
lub najni˝ej po∏o˝onego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. WysokoÊci te
nie dotyczà znaków umieszczanych przez policj´
w zwiàzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

drogowego, które mogà byç umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.
JeÊli na jednym s∏upku umieszczone sà dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna kraw´dê ni˝ej po-
∏o˝onego znaku znajduje si´ na wysokoÊci podanej
w tabeli 1.11.
Na ulicach w obszarach zabudowanych przez ni˝ej
umieszczony znak rozumieç nale˝y równie˝ dodat-
kowe tabliczki pod znakami.
Dopuszcza si´ umieszczanie znaków D-1 i A-7
wspólnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).
Przy ustalaniu wysokoÊci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach nieb´dàcych ulicami
uwzgl´dnia si´ dolnà kraw´dê tabliczki znajdujàcej
si´ pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporà i na tablicach prowadzàcych nie mogà byç
umieszczone ni˝ej ni˝ górna kraw´dê zapory lub ta-
blicy.
WysokoÊç umieszczenia du˝ych drogowskazów
w kszta∏cie strza∏y (E-3) powinna byç tak dobrana,
aby zapewniç jak najlepszà widocznoÊç drogo-
wskazu, nie pogarszajàc warunków widocznoÊci na
skrzy˝owaniu.

Rys. 1.5.6. Odleg∏oÊç znaków od kraw´dzi jezdni:

a) na drodze c) na ulicy

b) w pasie dzielàcym jezdnie drogi dwujezdniowej d) na drodze, wzd∏u˝ której biegnie linia tramwajowa
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Rys. 1.5.7. WysokoÊç umieszczenia znaków:

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

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

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

f) na lub za urzàdzeniami bezpieczeƒstwa ruchu g) dwóch na jednym s∏upku na drogach innych ni˝ ulice
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h) E-1, E-2, E-14 na ulicach

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

k) dwóch na jednym s∏upku na ulicach l) nad jezdnià
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Tabela 1.11. WysokoÊç umieszczania znaków

1.6. Znaki o zmiennej treÊci

1.6.1. Zasady ogólne

Znaki o zmiennej treÊci sà uzupe∏nieniem znaków
sta∏ych o niezmiennej treÊci i formie. Rozró˝nia si´
dwie odmiany znaków o zmiennej treÊci:
— o rysunku ciàg∏ym,
— w postaci nieciàg∏ej (Êwietlne).
Znaki o zmiennej treÊci umieszcza si´ nad pasami
ruchu na konstrukcjach bramowych lub obok jezd-

ni z zachowaniem skrajni dla odpowiedniego ro-
dzaju dróg.
Na tablicach, na których umieszczane sà znaki o ry-
sunku ciàg∏ym, zmiana nadawanego znaku mo˝e
byç realizowana poprzez zmian´ po∏o˝enia ele-
mentów ruchomych w postaci graniastos∏upów
o podstawie trójkàtnej, p∏aszczyzny z pasków bla-
szanych lub taÊmy, dzi´ki czemu nadawaç mo˝na
od trzech do pi´ciu ró˝nych symboli. Barwy i wy-
miary tych znaków sà identyczne jak dla znaków
sta∏ych.
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Znaki w postaci nieciàg∏ej (Êwietlne) charakteryzu-
jà si´ tym, ˝e symbol lub napisy, jakie sà na nich
przedstawiane, sà w postaci punktów Êwietlnych
(˝arówek, diod elektroluminescencyjnych lub so-
czewek Êwiat∏owodów). Ze wzgl´du na mo˝liwoÊci
techniczne, widocznoÊç symbolu i potrzeby eksplo-
atacyjne, znaki te nadajà sygna∏y b´dàce odwrot-
noÊcià znaków sta∏ych pod wzgl´dem barwy t∏a
i symbolu lub napisu. Zmiana pokazywanego zna-
ku nast´puje poprzez wygaszanie bàdê zapalanie
poszczególnych sekcji elementów Êwietlnych. 
W czasie gdy tablica nie nadaje ˝adnego znaku, nie
mo˝e byç na niej widoczny ˝aden symbol. W okre-
sie nadawania zamierzonego znaku na tablicy nie
mogà pojawiaç si´ ˝adne inne niezamierzone sym-
bole i kszta∏ty.

1.6.2. Znaki o rysunku ciàg∏ym

Znaki o rysunku ciàg∏ym, których lica wykonane sà
z folii odblaskowej, nadawane na tablicach o zmien-
nej treÊci dzielà si´ na:
— odblaskowe, 
— odblaskowe podÊwietlane. 
W przypadku znaków wykorzystujàcych jako ele-
menty informacyjne pryzmaty, klapki, pasy lub pa-
nele obrotowe, konieczne jest zapewnienie stabil-
noÊci nadawanego znaku oraz zapobie˝enie jego
zmianom wskutek dzia∏ania wiatru lub zaniku zasi-
lania w energi´ elektrycznà.
Konstrukcja tablicy powinna zapewniaç p∏askoÊç
pola informacyjnego (symboli i tekstu).
Znaki odblaskowe i odblaskowe podÊwietlane po-
winny byç zgodne z odpowiednimi normami w za-
kresie chromatycznoÊci i wspó∏czynnika jaskrawo-
Êci dziennej; znaki odblaskowe podÊwietlane muszà
dodatkowo zapewniç równomiernoÊç luminancji.

1.6.3. Znaki Êwietlne o rysunku nieciàg∏ym
(nieciàg∏e)

1.6.3.1. Charakterystyka techniczna

Znaki Êwietlne o rysunku nieciàg∏ym — znaki nie-
ciàg∏e podzieliç mo˝na na znaki odpowiadajàce
barwà i kszta∏tem odpowiednim znakom statycz-
nym oraz znaki przeznaczone wy∏àcznie do u˝ytku
na tablicach o zmiennej treÊci. Stosuje si´ tu pew-
ne uproszczenie formy symbolu oraz zamian´ bar-
wy t∏a z bia∏ego (˝ó∏tego) na czarny i barwy symbo-
li z czarnego na bia∏y (˝ó∏ty). Obrze˝a znaków zaka-
zu i znaków ostrzegawczych sà czerwone; inne zna-
ki mogà wyst´powaç w barwie niebieskiej w po∏à-
czeniu z dowolnà innà barwà stosowanà na zna-
kach drogowych.
Konstrukcja tablic ze znakami nieciàg∏ymi powinna
zapewniaç ∏atwoÊç obs∏ugi, utrudniaç dost´p oso-
bom niepowo∏anym, umo˝liwiaç po∏àczenie roz∏à-
czalne poprzez odpowiedni interfejs. Znaki powin-

ny zapewniaç biernà lub czynnà ochron´ przed
przecià˝eniem termicznym oraz przed pora˝eniem
elektrycznym przy zachowaniu wymogów okreÊlo-
nych w odpowiedniej normie. Tablice powinny byç
sprawne w temperaturach od –40 do +40 °C, mieç
odpornoÊç na penetracj´ wody i py∏ów o stop-
niu IP54. Materia∏y u˝yte do ich wytworzenia po-
winny zapewniaç osiàganie zamierzonych efektów
pod wzgl´dem przeznaczenia, odpornoÊci na skr´-
canie (wraz z elementem zawiesia) i parcie wiatru.
Obudowa tablic powinna zapobiegaç powstawaniu
odbiç Êwiat∏a mogàcych powodowaç oÊlepianie
uczestników ruchu.
˚ywotnoÊç tablicy powinna wynosiç co najmniej
10 lat; dopuszczalny spadek sprawnoÊci znaku
w ciàgu okresu ˝ywotnoÊci nie mo˝e byç wi´kszy
ni˝ 25 %. W okresie ˝ywotnoÊci obudowa i kon-
strukcja tablicy nie mo˝e nosiç Êladów korozji ani
przedwczesnego zu˝ycia. Okres minimalnej ˝ywot-
noÊci nie dotyczy materia∏ów podlegajàcych nor-
malnie szybszemu zu˝yciu.
Symbole i napisy wyst´pujàce na znakach aktyw-
nych okreÊla si´ w odniesieniu do pola równowa˝-
nego, które równe jest równowa˝nej powierzchni
elementów czynnych (utworzonej przez lini´ ciàg∏à
zamkni´tà opisanà na elementach Êwiecàcych si´). 

1.6.3.2. Klasy znaków nieciàg∏ych

Rozró˝nia si´ nast´pujàce klasy znaków nieciàg∏ych:
— klasa D1, o kàcie rozsy∏u strumienia Êwietlnego

w poziomie wynoszàcym ± 5°,
— klasa D2, o kàcie rozsy∏u ±7,5°, 
— klasa D3, o kàcie rozsy∏u ±10°.
Znaki Êwietlne klasy D1 stosuje si´ na prostych od-
cinkach dróg oraz na ∏ukach o promieniu wi´kszym
lub równym 2500 m. Znaki Êwietlne klasy D2 stosu-
je si´ na ∏ukach o promieniu mniejszym ni˝ 2500 m.
Znaki Êwietlne klasy D3 stosuje si´ w miejscach,
gdzie konieczne jest zapewnienie widocznoÊci zna-
ku z ró˝nych kierunków, np. w rejonie skrzy˝owaƒ,
na w´z∏ach itp.

1.6.3.3. Charakterystyka Êwietlna znaków

Dla zapewnienia prawid∏owego odczytu znaku ko-
nieczne jest zapewnienie odpowiedniego stosunku
Êredniej jasnoÊci punktu dla wszystkich jednobarw-
nych punktów znaku do Êredniej jasnoÊci 10 %
wszystkich punktów znaku w przedziale [0,8 ... 1,2].
Kontrast znaków Êwietlnych (stosunek g´stoÊci
Êwiat∏a znaku do g´stoÊci Êwiat∏a otoczenia) nie
mo˝e byç ni˝szy ni˝ 5:1.
Odst´p mi´dzy punktami Êwietlnymi dla piktogramów
i napisów nie powinien przekraczaç 1/10 wysokoÊci pi-
sma oraz 1/7 w przypadku kszta∏tów i konturów.
W zakresie chromatycznoÊci znaki Êwietlne powin-
ny byç zgodne z tabelami 1.12 i 1.13, odpowiadajà-
cymi klasom D1 i D2.



Dziennik Ustaw Nr 220 — 26 — Poz. 2181

Tabela 1.12. ChromatycznoÊç znaków Êwietlnych o klasie D1

1) Stosuje si´ w przypadku u˝ycia barwy ˝ó∏tej ∏àcznie z barwà czerwonà na tej samej tarczy znaku.

Tabela 1.13. ChromatycznoÊç znaków Êwietlnych o klasie D2

(*) Stosuje si´ w przypadku u˝ycia barwy ˝ó∏tej ∏àcznie z barwà czerwonà na tej samej tarczy znaku.
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W przypadku znaków opartych na elementach
Êwietlnych (diody elektroluminescencyjne, ciek∏e
kryszta∏y, Êwiat∏owody) konieczne jest zapobie˝e-
nie niepo˝àdanej emisji Êwiat∏a.
Konieczne jest zapewnienie mo˝liwoÊci dostrajania
jaskrawoÊci (luminancji) oÊwietlenia ze êród∏a ze-
wn´trznego lub wewn´trznego tablicy o zmiennej
treÊci do warunków otoczenia dla utrzymania od-
powiedniego poziomu i wspó∏czynnika luminancji.
Urzàdzenia do regulacji powinny znajdowaç si´
wewnàtrz znaku lub w zewn´trznym urzàdzeniu
(systemie) sterujàcym tablicà o zmiennej treÊci.

1.6.4. Wymiary znaków Êwietlnych

Rozró˝nia si´ cztery grupy wielkoÊci znaków Êwietl-
nych:
— wielkie (A) — stosowane na autostradach i dro-

gach ekspresowych,

— du˝e (B) — stosowane na drogach dwujezdnio-
wych,

— Êrednie (C) — stosowane na drogach na obsza-
rze zabudowanym, 

— ma∏e (D) — stosowane na drogach jednojez-
dniowych dwukierunkowych poza obszarem za-
budowanym.

Podstawowe wymiary dla poszczególnych klas
znaków aktywnych oraz wielkoÊci stosowanych
symboli podane zosta∏y w tabelach 1.14 i 1.15 oraz
na rysunkach 1.6.1 i 1.6.2. 
Wszystkie wymiary obejmujà pole równowa˝ne.
Podane wartoÊci odst´pów d sà wartoÊciami mini-
malnymi. 
Zaleca si´, by szerokoÊç czerwonego obrze˝a na
znaku okràg∏ym i trójkàtnym by∏a równa szerokoÊci
obrze˝a symbolu okràg∏ego lub trójkàtnego we-
wnàtrz znaku. Przyk∏ady znaków Êwietlnych poka-
zano na rys 1.6.3.

Tabela 1.14. Podstawowe wymiary znaków okràg∏ych (wymiary podano w mm)

Uwagi: 1. Ârednica pola symbolu e = 7 a/13,2.
2. Odst´p d = 0,3 e.

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

Uwaga: Odst´p d = 2,329/(0,3 a).
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Rys. 1.6.1. Wymiary znaków okràg∏ych Rys. 1.6.2. Wymiary znaków trójkàtnych

Rys. 1.6.3. Przyk∏ady znaków Êwietlnych:

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

d) znak Êwietlny A-33 e) znak Êwietlny A-34 f) znak Êwietlny B-25

g) znak Êwietlny B-26 h) znak Êwietlny B-33 i) znak Êwietlny B-42
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1.6.5. Zasady stosowania tablic tekstowych
o zmiennej treÊci

Oprócz tablic ze znakami o zmiennej treÊci stosuje
si´ tak˝e tablice tekstowe o zmiennej treÊci. Tablice
te umieszcza si´ na konstrukcjach bramowych nad
pasami ruchu lub obok jezdni w miejscach o du˝ym
prawdopodobieƒstwie zaistnienia sytuacji wymu-
szajàcych bie˝àce przekazywanie kierujàcym zmien-
nych informacji tekstowych w czasie rzeczywistym.
WielkoÊç jednej matrycy znaku graficznego wynosi
5 kolumn i 7 rz´dów; wymiary tablicy zale˝à od cha-
rakteru drogi, dla której tablice sà przeznaczone, i od
wielkoÊci znaku. Zaleca si´, aby d∏ugoÊç i wysokoÊç
tablicy by∏y odwrotnie proporcjonalnymi wielokrot-
noÊciami wysokoÊci i szerokoÊci matrycy, np. d∏u-
goÊç — 70, wysokoÊç — 50, przy czym nie trzeba za-
chowywaç niezmiennoÊci stosunku d∏ugoÊç — wy-
sokoÊç, np. d∏ugoÊç — 350, wysokoÊç — 100.
Wymiary znaków alfanumerycznych dla poszcze-
gólnych grup wielkoÊci znaków, stosowanych zgod-
nie z punktem 1.6.4, podane zosta∏y w ta-
beli 1.16. Zasady tworzenia napisów pokazano na
rys. 1.6.4. Przyk∏ad tablicy tekstowej o zmiennej tre-
Êci pokazano na rys. 1.6.5. Matryce w stanie bier-

nym nie mogà nadawaç ˝adnego sygna∏u Êwietlne-
go. Podczas nadawania sygna∏ów Êwietlnych nie
dopuszcza si´ pojawiania niepo˝àdanych znaków
i refleksów Êwietlnych, mogàcych zniekszta∏ciç lub
zafa∏szowaç treÊç przekazywanego komunikatu.
Oprócz cz´Êci zmiennowskazaniowej tablice mogà
byç wyposa˝one w napisy sta∏e, zwiàzane np.
z ewidencjà (nie mogà byç one jednak widoczne
dla kierujàcych), oraz napisy tworzàce sta∏à, nie-
zmiennà cz´Êç przekazywanej informacji. Koniecz-
ne jest jednak, aby napis ten by∏ równie widoczny
jak napis zmienny. Zaleca si´ jednak, by równie˝
niezmienne cz´Êci informacji przekazywane by∏y
kierujàcym w postaci Êwietlnej.
TreÊç komunikatów nadawanych na tablicach tek-
stowych o zmiennej treÊci dotyczyç mo˝e np.
uprzedzenia o zbli˝aniu si´ do miejsca poboru
op∏at na autostradzie, o opóênieniach w ruchu spo-
wodowanych zatorami, o mo˝liwoÊci objazdu miej-
sca nieprzejezdnego, o zaistnia∏ych wypadkach i te-
mu podobnych sytuacjach chwilowych i zmien-
nych w czasie, dla których nie jest uzasadnione ani
mo˝liwe stawianie znaku sta∏ego lub tablicy ze zna-
kiem o zmiennej treÊci. Zaleca si´ podawanie czasu
ukazania si´ podawanej informacji.

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

Rys. 1.6.4. Metoda okreÊlania marginesu dla zachowania czytelnoÊci tekstu na tablicy o zmiennej treÊci
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Nie dopuszcza si´ przekazywania za poÊrednic-
twem tablic tekstowych o zmiennej treÊci informa-
cji mogàcych spowodowaç rozproszenie uwagi kie-
rujàcych ani te˝ ˝adnych innych nieb´dàcych bez-
poÊrednio zwiàzanych z ruchem drogowym i jego
bezpieczeƒstwem.

Kolorystyka napisów ograniczona jest do dwóch
barw: czarnej dla t∏a i bia∏ej dla napisów. Nie do-
puszcza si´ stosowania ma∏ych liter w nadawanych
komunikatach tekstowych.

Rys. 1.6.5. Przyk∏adowy uk∏ad matryc znakowych na tablicy tekstowej o zmiennej treÊci

Rys. 1.6.6. Przyk∏ad tablicy o zmiennej treÊci umieszczonej nad autostradà
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2. Znaki ostrzegawcze

2.1. Zasady ogólne

2.1.1. Funkcja, kszta∏t i wymiary znaków

Znaki ostrzegawcze stosuje si´ w celu uprzedzenia
o takich miejscach na drodze, w których kierujàcy
powinni zachowaç szczególnà ostro˝noÊç ze wzgl´-
du na wyst´pujàce lub mogàce wyst´powaç w tych
miejscach niebezpieczeƒstwo.
Znaki ostrzegawcze stosuje si´ nie tylko w miej-
scach, gdzie wyst´puje niebezpieczeƒstwo stale,
np. zakr´t, zw´˝enie jezdni, stromy zjazd, ale rów-
nie˝ tam, gdzie wyst´puje ono okresowo zale˝nie
od okolicznoÊci, pory dnia, roku itp. (przed skrzy˝o-
waniami lub miejscami pojawiania si´ dzieci albo
zwierzàt na drodze).
Analizujàc potrzeb´ zastosowania znaków ostrze-
gawczych, nale˝y te˝ przewidywaç, jakie miejsca
mogà byç niebezpieczne w wyniku zmieniajàcych
si´ warunków na drodze.
Nale˝y uwzgl´dniaç charakter drogi i jej po∏o˝enie.
Znaki ostrzegawcze majà szczególne znaczenie na
drogach o dopuszczalnej du˝ej pr´dkoÊci i dlatego
powinny byç tak umieszczone, aby odpowiednio
wczeÊnie uprzedzaç o niebezpieczeƒstwie.

Znaki ostrzegawcze majà kszta∏t trójkàta równo-
bocznego o wymiarach oznaczonych na rysun-
ku 2.1.1.1 i okreÊlonych w tabeli 2.1. Rysunki kon-
strukcyjne zosta∏y przedstawione w rozdziale 9. 
Znaki ostrzegawcze umieszcza si´ wierzcho∏kiem
trójkàta do góry, z wyjàtkiem znaku A-7, którego
wierzcho∏ek powinien byç skierowany ku do∏owi.

Tabela 2.1. Wymiary znaków ostrzegawczych (w mm)

Rys. 2.1.1.1. Kszta∏t i wymiary znaków ostrzegawczych

2.1.2. Odleg∏oÊç znaków ostrzegawczych od
miejsc niebezpiecznych

Odleg∏oÊç umieszczania znaków ostrzegawczych
od wskazywanego miejsca niebezpiecznego powin-
na byç dostosowana do dopuszczalnej pr´dkoÊci
na drodze i wynosiç:
a) 150—300 m na drogach o dopuszczalnej pr´dko-

Êci powy˝ej 60 km/h,
b) do 100 m na pozosta∏ych drogach, z wyjàtkiem

znaku A-7, który umieszcza si´ wed∏ug zasad
okreÊlonych w punkcie 2.2.8.

Mo˝liwoÊç umieszczenia znaków w podanych gra-
nicach nale˝y wykorzystaç w szczególnoÊci do wy-

boru takiego miejsca jego umieszczenia, aby by∏
widoczny dla kierujàcych z jak najwi´kszej odleg∏o-
Êci. Im wi´ksza jest dopuszczalna pr´dkoÊç na da-
nym odcinku drogi, tym dalej nale˝y umieszczaç
znak od miejsca niebezpiecznego.
Zaleca si´, aby odleg∏oÊç znaku od miejsca niebez-
piecznego dla podanych ni˝ej dopuszczalnych
pr´dkoÊci na drodze wynosi∏a:
— 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.
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Dopuszcza si´ stosowanie dodatkowych znaków
ostrzegawczych z tabliczkà T-1, w odleg∏oÊciach
wi´kszych ni˝ podane wy˝ej, w przypadkach uza-
sadnionych warunkami bezpieczeƒstwa ruchu, np.
dla oznakowania czasowych zmian organizacji ru-
chu na drogach dwujezdniowych.
W odleg∏oÊci mniejszej od 50 m mo˝na umieszczaç
znak ostrzegawczy tylko wyjàtkowo, np. na ulicach
staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo
ograniczonej przestrzeni.

2.1.3. Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 (rys. 2.1.3.1) podaje rzeczywistà odle-
g∏oÊç znaku ostrzegawczego od miejsca niebez-
piecznego. Tabliczk´ T-1 umieszcza si´ pod znakiem
ostrzegawczym w przypadku, gdy ze wzgl´dów lo-
kalnych nie mo˝na umieÊciç znaku w odleg∏oÊci
okreÊlonej w punkcie 2.1.2 oraz pod znakiem dodat-
kowym umieszczonym w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝
okreÊlona w punkcie 2.1.2. Rzeczywistà odleg∏oÊç
podaje si´ w metrach, z dok∏adnoÊcià do 10 m.

2.1.4. Tabliczki T-2 i T-3

Tabliczka T-2 (rys. 2.1.4.1) podaje d∏ugoÊç odcinka
drogi, na którym wyst´puje niebezpieczeƒstwo.
Stosuje si´ jà ze znakami ostrzegawczymi, w celu
poinformowania, ˝e niebezpieczeƒstwo, o którym
ostrzegajà te znaki, powtarza si´ lub wyst´puje na
odcinku drogi o d∏ugoÊci przekraczajàcej 0,5 km.
D∏ugoÊç tego odcinka podaje si´ w km z jednà cy-
frà po przecinku z dok∏adnoÊcià do 0,5 km.

Tabliczkà T-3 (rys. 2.1.4.2) oznacza si´ koniec odcin-
ka drogi, na którym wyst´puje niebezpieczeƒstwo,
je˝eli zastosowano znak z tabliczkà T-2.
W przypadku gdy tabliczk´ T-2 zastosowano ze zna-
kiem A-3 lub A-4, znaku z tabliczkà T-3 nie nale˝y
stosowaç, je˝eli mia∏by on byç umieszczony w od-
leg∏oÊci mniejszej ni˝ 500 m od nast´pnego znaku
ostrzegajàcego, uprzedzajàcego o niebezpiecznych
zakr´tach, umieszczonego zgodnie z zasadami po-
danymi w punktach 2.2.1—2.2.4.

Je˝eli dla wyje˝d˝ajàcych z drogi poprzecznej d∏u-
goÊç odcinka niebezpiecznego jest wi´ksza ni˝
500 m, wówczas bezpoÊrednio za skrzy˝owaniem
nale˝y powtórzyç znak ostrzegawczy z tabliczkà T-2
(rys. 2.1.4.1) z odpowiednio zmniejszonymi danymi
o d∏ugoÊci tego odcinka. Przyk∏ad oznakowania od-
cinka niebezpiecznego drogi, na którym wyst´puje
skrzy˝owanie, przedstawiono na rys. 2.1.4.3.

2.2. Opisy szczegó∏owe

2.2.1. Niebezpieczny zakr´t w prawo

Znak A-1 „niebezpieczny zakr´t w prawo” (rys. 2.2.1.1)
stosuje si´ w celu oznakowania pojedynczo wyst´pu-
jàcego ∏uku poziomego, na którym droga skr´ca
w prawo, je˝eli kàt zwrotu ∏uku jest wi´kszy ni˝
5°, a promieƒ ∏uku R wynosi:
— R ≤ 450 m niezale˝nie od przechy∏ki ∏uku,
— 450 m < R < 750 m w zale˝noÊci od przechy∏ki

pokazanej na rysunku 2.2.1.2,

Rys. 2.1.3.1. Tabliczka T-1

Rys. 2.1.4.1. Tabliczka T-2

Rys. 2.1.4.2. Tabliczka T-3

Rys. 2.1.4.3. Oznakowanie odcinka niebezpiecznego drogi,
na którym wyst´puje skrzy˝owanie poza 
obszarem zabudowanym
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— przy R ≥ 750 m znaku A-1 nie stosuje si´ bez
wzgl´du na wielkoÊç przechy∏ki.

Rys. 2.2.1.1. Znak A-1

Je˝eli jednak ∏uk poziomy posiada ograniczonà wi-
docznoÊç i wymaga oznakowania liniami P-3a lub
P-4, wówczas znak A-1 nale˝y stosowaç bez wzgl´-
du na wielkoÊç kàta zwrotu, promienia i przechy∏ki.
Zastrze˝enie to dotyczy równie˝ przypadków, gdy
brak widocznoÊci wynika z nak∏adajàcych si´ na
siebie ∏uków poziomego i pionowego wypuk∏ego.

Rys. 2.2.1.2. Zakres stosowania znaku A-1 w zale˝no-
Êci od przechy∏ki i promienia ∏uku, przy
450 m < R < 750 m

Znak A-1 stosuje si´ tak˝e, je˝eli na ∏uku dochodzi
do cz´stych wypadków lub kolizji. Znak A-1 stosuje
si´ na drogach poza miastami, a w miastach gdy
droga nie jest ulicà, a dopuszczalna pr´dkoÊç na
niej jest wi´ksza od 60 km/h. Na ulicach znak ten
stosuje si´ w przypadkach uzasadnionych nieko-
rzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo z∏a wi-
docznoÊç drogi, ∏uk o zwrocie powy˝ej 75 °.

2.2.2. Niebezpieczny zakr´t w lewo

Rys. 2.2.2.1. Znak A-2

Znak A-2 „niebezpieczny zakr´t w lewo” (rys. 2.2.2.1)
stosuje si´ w celu oznakowania pojedynczo wyst´-
pujàcego ∏uku poziomego, na którym droga skr´ca
w lewo. Pozosta∏e zasady stosowania tego znaku sà
analogiczne jak dla znaku A-1.

2.2.3. Dwa niebezpieczne zakr´ty — pierwszy
w prawo

Rys. 2.2.3.1. Znak A-3

Znak A-3 „dwa niebezpieczne zakr´ty — pierwszy
w prawo” (rys. 2.2.3.1) stosuje si´ wówczas, gdy
odleg∏oÊç od koƒca pierwszego, wymagajàcego
oznakowania ∏uku, na którym droga skr´ca w pra-
wo, do poczàtku drugiego, wymagajàcego oznako-
wania ∏uku jest mniejsza ni˝ 300 m. Nie ma znacze-
nia, czy drugi ∏uk jest w tym samym kierunku, czy
przeciwnym. Pozosta∏e zasady stosowania tego
znaku sà analogiczne jak dla znaku A-1.
Je˝eli konieczne jest oznakowanie trzech ∏uków od-
dzielonych od siebie odcinkami prostymi o d∏ugo-
Êci mniejszej ni˝ 300 m, pod znakiem A-3 umiesz-
cza si´ tabliczk´ T-4 (rys. 2.2.3.2). Gdy takich ∏uków
jest wi´cej ni˝ trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza
si´ tabliczk´ T-2.

Rys. 2.2.3.2. Tabliczka T-4

Na koƒcu ostatniego ∏uku oznakowanego znakiem
A-3 z tabliczkà T-2 lub T-4 w miejscu, w którym ∏uk
przechodzi w prostà, powtarza si´ znak A-3 z ta-
bliczkà T-3, z wyjàtkiem opisanym w punkcie 2.1.4. 
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Je˝eli liczba ∏uków jest wi´ksza ni˝ 3, a kr´toÊç od-
cinka mierzonego od poczàtku pierwszego ∏uku do
koƒca ostatniego jest wi´ksza ni˝ 160°/km, pod zna-
kiem A-3 umieszcza si´ tabliczk´ T-5 (rys. 2.2.3.3)
wskazujàcà poczàtek drogi kr´tej oraz tabliczk´ T-2
wskazujàcà d∏ugoÊç odcinka.
Przyk∏ady opisanych wersji oznakowania drogi
z niebezpiecznymi zakr´tami pokazano na rysun-
ku 2.2.3.3.

Rys. 2.2.3.3. Tabliczka T-5

Pozosta∏e zasady oznakowania odcinka drogi, na
której wyst´pujà wi´cej ni˝ dwa ∏uki wymagajàce
oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami pro-
stymi o d∏ugoÊci mniejszej ni˝ 300 m, sà analogicz-
ne jak dla innych znaków ostrzegawczych z tablicz-
kami T-2 i T-3 i opisane sà w punkcie 2.1.4.
¸uki o du˝ych kàtach zwrotu lub ograniczonej wi-
docznoÊci nale˝y oznakowywaç tablicami prowa-
dzàcymi na ∏uku wed∏ug zasad podanych w za∏àcz-
niku nr 4 do rozporzàdzenia.
Ograniczenia pr´dkoÊci wyra˝one znakiem B-33
stosuje si´, je˝eli:
— parametry ∏uku (promieƒ, przechy∏ka, szor-

stkoÊç nawierzchni, warunki widocznoÊci) wy-
magajà zmniejszenia pr´dkoÊci,

— w serii ∏uków wyst´puje ∏uk o parametrach
szczególnie odbiegajàcych od parametrów po-
zosta∏ych ∏uków,

— istniejàce oznakowanie pionowe, poziome i za-
stosowane urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu
okazujà si´ niewystarczajàce dla zapewnienia
bezpieczeƒstwa ruchu na ∏uku.

2.2.4. Dwa niebezpieczne zakr´ty — pierwszy
w lewo

Rys. 2.2.4.1. Znak A-4

Znak A-4 „dwa niebezpieczne zakr´ty — pierw-
szy w lewo” (rys. 2.2.4.1) stosuje si´, gdy na
pierwszym ∏uku droga skr´ca w lewo. Zasady
stosowania tego znaku sà analogiczne jak dla
znaku A-3.

Rys. 2.2.3.4. Oznakowanie drogi z niebezpiecznymi za-
kr´tami
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2.2.5. Skrzy˝owanie dróg

Rys. 2.2.5.1. Znak A-5

Znak A-5 „skrzy˝owanie dróg” (rys. 2.2.5.1) stosuje
si´  przed skrzy˝owaniem dróg, z których ˝adnej
nie nadano pierwszeƒstwa (pkt 2.2.6).
Znak A-5 stosuje si´ w obszarze zabudowanym, je˝eli:
— na skrzy˝owaniu wyst´puje wlot drogi, która na

poprzedzajàcym odcinku ma pierwszeƒstwo nada-
ne znakiem D-1, A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e,

— w przypadkach, gdy skrzy˝owanie mo˝e nie byç
wystarczajàco postrzegane przez kierujàcych
lub geometria skrzy˝owania mo˝e sugerowaç
inne zasady pierwszeƒstwa.

Zasad´ nienadawania pierwszeƒstwa na skrzy˝o-
waniu stosuje si´ w szczególnoÊci na drogach klas
L i D, je˝eli nat´˝enia ruchu na wlotach sà du˝o
mniejsze ni˝ ich przepustowoÊç i zapewniony jest
dostateczny poziom swobody ruchu. Rozwiàzanie
takie stanowi naturalny element uspokojenia ruchu
w obszarze zabudowanym. Znak A-5 umieszcza si´
na wszystkich wlotach na skrzy˝owanie.
Dopuszcza si´ stosowanie znaku A-5 przed skrzy˝o-
waniem dwóch dróg gruntowych, je˝eli uzasadnia
to nat´˝enie i struktura ruchu, a tak˝e gdy na-
wierzchnia umo˝liwia jazd´ pojazdów samochodo-
wych z pr´dkoÊcià 30—40 km/h. 

2.2.6. Skrzy˝owanie z drogà podporzàdkowanà

Znaki ostrzegajàce o skrzy˝owaniu z drogà podpo-
rzàdkowanà od A-6a do A-6c stosuje si´ w zasadzie
poza obszarem zabudowanym dla wskazania, ˝e
pierwszeƒstwo majà pojazdy poruszajàce si´ po
drodze, na której ten znak umieszczono. Znaki te
stosuje si´ nast´pujàco:

Rys. 2.2.6.1. Znak A-6a

a) znak A-6a „skrzy˝owanie z drogà podporzàdko-
wanà wyst´pujàcà po obu stronach” (rys.
2.2.6.1) — wówczas, gdy drogi podporzàdkowa-
ne wyst´pujà po obu stronach drogi z pierw-
szeƒstwem,

Rys. 2.2.6.2. Znak A-6b

b) znak A-6b „skrzy˝owanie z drogà podporzàdko-
wanà wyst´pujàcà po prawej stronie”
(rys. 2.2.6.2) — wówczas, gdy droga podporzàd-
kowana wyst´puje po prawej stronie drogi
z pierwszeƒstwem,

Rys. 2.2.6.3. Znak A-6c

c) znak A-6c „skrzy˝owanie z drogà podporzàdko-
wanà wyst´pujàcà po lewej stronie” (rys. 2.2.6.3)
— wówczas, gdy droga podporzàdkowana wy-
st´puje po lewej stronie drogi z pierwszeƒ-
stwem.

Uwzgl´dniajàc klas´ dróg, pierwszeƒstwo nale˝y
nadawaç drogom w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) drogi ekspresowe;
2) drogi krajowe oznaczone numerem szlaku mi´-

dzynarodowego; 
3) pozosta∏e drogi krajowe;
4) drogi wojewódzkie;
5) drogi powiatowe;
6) drogi gminne.
Na skrzy˝owaniach dróg o tej samej funkcji pierw-
szeƒstwo nale˝y nadawaç drogom o wi´kszym na-
t´˝eniu ruchu, drogom, po których przebiegajà li-
nie komunikacji publicznej, i drogom, którym nada-
nie pierwszeƒstwa jest uzasadnione cechami geo-
metrycznymi skrzy˝owania.
O ile to mo˝liwe, pierwszeƒstwo nale˝y nadawaç
d∏u˝szym ciàgom dróg.

Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje si´ na drogach, któ-
re na skrzy˝owaniu przebiegajà w linii prostej, w∏à-
czajàc w to równie˝ przebieg drogi w ∏uku.
Je˝eli droga z pierwszeƒstwem przejazdu zmienia
kierunek na skrzy˝owaniu, wówczas zamiast zna-
ków A-6a—A-6c, nawet poza obszarem zabudowa-
nym, stosuje si´ znak D-1 (rys. 5.2.1.1) z odpowied-
nià odmianà tabliczki T-6a pokazujàcà przebieg dro-
gi z pierwszeƒstwem i dróg podporzàdkowanych —
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w punkcie 5.2.1.3.
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Dopuszcza si´ stosowanie znaków A-6a—A-6c w ob-
szarze zabudowanym:
— gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeƒstwa

drodze na pojedynczym skrzy˝owaniu,
— na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej

pr´dkoÊci powy˝ej 60 km/h.
Znaki A-6 mogà byç umieszczane tylko wówczas,
gdy na drodze podporzàdkowanej ustawiono znak
A-7 lub B-20.
Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje si´ niezale˝nie od
tego, pod jakim kàtem droga podporzàdkowana ∏à-
czy si´ z drogà z pierwszeƒstwem przejazdu.
Je˝eli przed skrzy˝owaniem jest umieszczona tabli-
ca przeddrogowskazowa, to znak A-6 nale˝y
umieszczaç nad tà tablicà wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w punkcie 6.3.1.1.

Rys. 2.2.6.4. Tabliczka T-6b

Je˝eli osie dróg poprzecznych nie przecinajà si´ na
skrzy˝owaniu, a nie mo˝na zastosowaç indywidual-
nego (dla ka˝dego z nich) oznakowania, to pod zna-
kiem A-6a, A-6b lub A-6c umieszcza si´ tabliczk´ 
T-6b. Tabliczk´ T-6b stosuje si´ tak˝e na skrzy˝owa-
niach o nietypowym uk∏adzie dróg, np. je˝eli wloty
drogi podporzàdkowanej wyst´pujà tylko po jednej
stronie drogi z pierwszeƒstwem lub droga z pierw-
szeƒstwem przebiega w ∏uku o du˝ym zwrocie lub
ma∏ym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia
si´ schematycznie rzeczywisty uk∏ad dróg na skrzy-
˝owaniu. Przebieg drogi z pierwszeƒstwem ozna-
cza si´ linià szerszà.
Przyk∏ady oznakowania skrzy˝owaƒ znakami A-6,
A-6b i A-6c z tabliczkami T-6b pokazano na rysun-
ku 2.2.6.5. Je˝eli osie dróg poprzecznych nie prze-
cinajà si´ na skrzy˝owaniu, a nie mo˝na zastoso-
waç indywidualnego (dla ka˝dego z nich) oznako-
wania, to pod znakiem A-6a, A-6b lub A-6c
umieszcza si´ tabliczk´ T-6b. Tabliczk´ T-6b stosu-
je si´ tak˝e na skrzy˝owaniach o nietypowym
uk∏adzie dróg, np. je˝eli wloty drogi podporzàdko-
wanej wyst´pujà tylko po jednej stronie drogi
z pierwszeƒstwem lub droga z pierwszeƒstwem
przebiega w ∏uku o du˝ym zwrocie lub ma∏ym pro-
mieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia si´ schema-
tycznie rzeczywisty uk∏ad dróg na skrzy˝owaniu.
Przebieg drogi z pierwszeƒstwem oznacza si´ linià
szerszà.
Przyk∏ady oznakowania skrzy˝owaƒ znakami A-6,
A-6b i A-6c z tabliczkami T-6b pokazano na rysun-
ku 2.2.6.5.

Rys. 2.2.6.5. Oznakowanie sàsiadujàcych ze sobà skrzy˝o-
waƒ znakami A-6a—A-6c z tabliczkami T-6b
przedstawiajàcymi:

a) dwie drogi podporzàdkowane po przeciwnych stro-
nach

b) dwie drogi podporzàdkowane po jednej stronie
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c) trzy drogi podporzàdkowane na przemian po przeciw-
nych stronach

2.2.7. Wlot drogi jednokierunkowej

Rys. 2.2.7.1. Znak A-6d

Znak A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej
strony” (rys. 2.2.7.1) stosuje si´ przed skrzy˝owa-
niem z drogà b´dàcà podporzàdkowanym wlotem
jednokierunkowym z prawej strony, którym jest
w szczególnoÊci ∏àcznica lub inna droga koƒczàca
si´ pasem w∏àczania; przyk∏ad oznakowania skrzy-
˝owania znakiem A-6d pokazano na rysun-
ku 2.2.7.2.

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

Rys. 2.2.7.3. Znak A-6e

Znak A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej
strony” (rys. 2.2.7.3) stosuje si´ przed skrzy˝owa-
niem z drogà b´dàcà podporzàdkowanym wlotem
jednokierunkowym z lewej strony, którym jest
w szczególnoÊci ∏àcznica lub inna droga koƒczàca
si´ pasem w∏àczania.

2.2.8. Ustàp pierwszeƒstwa

Rys. 2.2.8.1. Znak A-7

Znak A-7 „ustàp pierwszeƒstwa” (rys. 2.2.8.1)
umieszcza si´ na drodze podporzàdkowanej przed
skrzy˝owaniem z drogà z pierwszeƒstwem. 
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Znak A-7 mo˝e byç umieszczany tak˝e w innych
miejscach przecinania si´ kierunków ruchu, gdzie
obowiàzek ustàpienia pierwszeƒstwa wynika z prze-
pisów ustawy — Prawo o ruchu drogowym (wyjazd
z obiektów). Gdy na drodze podporzàdkowanej nie
sà spe∏nione warunki widocznoÊci, wówczas za-
miast znaku A-7 powinien byç umieszczony znak 
B-20, którego zasady stosowania okreÊlono w punk-
cie 3.2.21.
Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzy˝owaniem
nie mogà wyst´powaç samodzielnie, lecz tylko
z odpowiednimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze
z pierwszeƒstwem przejazdu. Nie dotyczy to zna-
ków umieszczonych przed skrzy˝owaniem z ru-
chem okr´˝nym.
Znak A-7 nale˝y umieszczaç mo˝liwie blisko skrzy-
˝owania i nie dalej ni˝:
— 50 m — na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci

powy˝ej 60 km/h,
— 25 m — na pozosta∏ych drogach.
Na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci powy˝ej 
60 km/h znak A-7 nale˝y poprzedziç w odleg∏oÊci
od 150 do 300 m znakiem A-7 z tabliczkà T-1. Przy-
k∏ad tak oznakowanego skrzy˝owania pokazano na
rysunku 2.2.8.2.

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

Oznakowanie skrzy˝owania dróg nierównorz´d-
nych nale˝y rozpoczynaç od umieszczenia znaków
A-7 lub B-20, a nast´pnie znaków A-6 lub D-1.
¸àcznie ze znakiem A-7 mo˝e byç umieszczony na
tym samym s∏upku 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 umiesz-
czaç nad tà tablicà wed∏ug zasad okreÊlonych
w punkcie 6.3.1.1.
Pod znakiem A-7 mo˝e byç umieszczona tablicz-
ka T-6c, podajàca przebieg drogi z pierwszeƒstwem

przejazdu na skrzy˝owaniu (rys. 2.2.8.3), której za-
sady stosowania okreÊlono w punkcie 5.2.1.3.
W razie koniecznoÊci zmiany pierwszeƒstwa prze-
jazdu, na wlotach, które po wprowadzeniu zmiany
utracà pierwszeƒstwo, nale˝y umieÊciç znaki D-48
wed∏ug zasad okreÊlonych w punkcie 5.2.54.

Rys. 2.2.8.3. Tabliczka T-6c

2.2.9. Skrzy˝owanie o ruchu okr´˝nym

Rys. 2.2.9.1. Znak A-8

Znak A-8 „skrzy˝owanie o ruchu okr´˝nym”
(rys. 2.2.9.1) stosuje si´ przed skrzy˝owaniami, na
których ruch odbywa si´ po obwiedni wyspy (z wy-
jàtkiem tramwajów, które mogà przecinaç wysp´),
a które sà oznakowane znakami C-12. Znak A-8 sto-
suje si´ g∏ównie poza obszarami zabudowanymi,
a na obszarach zabudowanych wtedy, gdy skrzy˝o-
wanie z ruchem okr´˝nym wyst´puje na drodze
oznakowanej wczeÊniej jako droga z pierwszeƒ-
stwem i nie jest widoczne z dostatecznej odleg∏oÊci. 

2.2.10. Przejazd kolejowy z zaporami

Rys. 2.2.10.1. Znak A-9

Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami”
(rys. 2.2.10.1) stosuje si´ przed przejazdem kolejo-
wym z zaporami zamykajàcymi ca∏à szerokoÊç jezd-
ni (kategoria A) lub pó∏zaporami zamykajàcymi
wjazd na przejazd (kategoria B).
Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym
stosuje si´ s∏upki wskaênikowe G-1, a mianowicie:
1) z trzema kreskami, znak G-1a (rys. 2.2.10.2)

umieszczany pod tarczà znaku ostrzegawczego;
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2) z dwiema kreskami, znak G-1b (rys. 2.2.10.3)
umieszczany na 2/3 odleg∏oÊci znaku ostrzegaw-
czego od przejazdu;

3) z jednà kreskà, znak G-1c (rys. 2.2.10.4) umiesz-
czany na 1/3 odleg∏oÊci znaku ostrzegawczego
od przejazdu.

Rys. 2.2.10.2. Znak G-1a

Rys. 2.2.10.3. Znak G-1b

Rys. 2.2.10.4. Znak G-1c

Odleg∏oÊç s∏upków wskaênikowych od przejazdu
w zale˝noÊci od odleg∏oÊci znaku A-9 od przejazdu
kolejowego podano w tabeli 2.2.

Znak G-1a umieszcza si´ bezpoÊrednio pod tarczà
znaku ostrzegawczego lub pod tabliczkà, je˝eli jest
ona pod znakiem. Znaki G-1b i G-1c umieszcza si´
na tej samej wysokoÊci co znak G-1a.

Rys. 2.2.10.5. Znak G-1d

Rys. 2.2.10.6. Znak G-1e

Rys. 2.2.10.7. Znak G-1f

Je˝eli na drodze o dopuszczalnej pr´dkoÊci powy˝ej
60 km/h widocznoÊç przejazdu z drogi jest mniejsza
ni˝ 100 m oraz na jezdniach jednokierunkowych,
znak A-9 ze s∏upkami wskaênikowymi umieszcza si´
tak˝e po lewej stronie jezdni, z tym ˝e po tej stronie
stosuje si´ s∏upki wskaênikowe G-1d (rys. 2.2.10.5),
G-1e (rys. 2.2.10.6) i G-1f (rys. 2.2.10.7).

Tabela 2.2. Odleg∏oÊç s∏upków wskaênikowych od przejazdu kolejowego
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Rys. 2.2.10.8. Oznakowanie przejazdów kolejowych po∏o˝onych w ró˝nych odleg∏oÊciach od skrzy˝owania:

a) od 150 do 300 m

b) od 100 do 150 m i podporzàdkowaniu drogi prowa-
dzàcej do przejazdu

c) poni˝ej 100 m i podporzàdkowaniu drogi prowadzà-
cej do przejazdu

d) poni˝ej 100 m i podporzàdkowaniu drogi prowadzà-
cej do skrzy˝owania, na którym zmienia si´ kierunek
z pierwszeƒstwem
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e) poni˝ej 100 m i nadaniu pierwszeƒstwa drodze prowa-
dzàcej do skrzy˝owania, na którym zmienia si´ kieru-
nek z pierwszeƒstwem

Je˝eli odleg∏oÊç znaku ostrzegawczego od prze-
jazdu kolejowego jest mniejsza ni˝ podana w ta-
beli 2.2:
— w kolumnie I, a mieÊci si´ w przedziale podanym

w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym
umieszcza si´ s∏upek wskaênikowy G-1b, a w po-
∏owie odleg∏oÊci od przejazdu s∏upek G-1c,

— w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym
umieszcza si´ s∏upek wskaênikowy G-1c; wów-
czas znak A-9 i s∏upek wskaênikowy G-1f nale˝y
umieÊciç równie˝ po lewej stronie drogi.

Je˝eli droga biegnie równolegle do linii kolejowej,
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ podano w kolumnie II
tabeli 2.2,  przed skrzy˝owaniami z drogami prze-
cinajàcymi lini´ kolejowà nale˝y umieÊciç tablic´
przeddrogowskazowà, na której na symbolu drogi
przecinajàcej lini´ kolejowà umieszcza si´ odpo-
wiedni znak ostrzegawczy o przejeêdzie kolejo-
wym (A-9 lub A-10). Nazwy miejscowoÊci na tabli-
cy przeddrogowskazowej i symbole nale˝y poda-
waç wed∏ug zasad okreÊlonych w punkcie 6.2. Je-
˝eli nie ma uzasadnienia dla umieszczenia tablicy
przeddrogowskazowej, nale˝y zastosowaç odpo-
wiednià odmian´ znaku F-6a ze znakiem A-9 lub
A-10. 
Przyk∏ady oznakowania przejazdów kolejowych po-
∏o˝onych blisko skrzy˝owaƒ pokazano na rysun-
ku 2.2.10.8.
Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowa-
nej linii kolejowej umieszcza si´ dodatkowo na
osobnym wsporniku znak G-2 „sieç pod napi´-
ciem” okreÊlony w punkcie 2.2.11.
Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza si´
∏àcznie ze s∏upkiem wskaênikowym z jednà kre-
skà (G-1c), w odleg∏oÊci 50—100 m od przejazdu
kolejowego.

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 si´ przed przejazdami kolejo-
wymi bez zapór lub pó∏zapór — wyposa˝onymi
w samoczynnà sygnalizacj´ Êwietlnà (kategoria C)
lub niewyposa˝onymi w ˝adne z wymienionych
urzàdzeƒ (kategoria D). Zasady oznakowania prze-
jazdów kolejowych znakiem A-10 sà analogiczne
jak znakiem A-9, które okreÊlono w punkcie 2.2.10.

Rys. 2.2.11.2. Tabliczka T-7

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szcze-
gólnie niebezpiecznymi ze wzgl´du na:
— ostry kàt (poni˝ej 60°) przeci´cia si´ drogi z linià

kolejowà lub
— bliskoÊç toru kolejowego przebiegajàcego rów-

nolegle do osi drogi, lub
— przebieg linii kolejowej w ∏uku
nale˝y stosowaç pod znakiem A-10 tabliczk´ T-7
(rys. 2.2.11.2) podajàcà schematycznie rzeczywisty
uk∏ad torów i drogi na takim przejeêdzie. Bezpo-
Êrednio przed przejazdem kolejowym kategorii
C i D oraz przed przejÊciami u˝ytku publicznego dla
pieszych (kategoria E), bez obs∏ugiwanego urzà-
dzenia zabezpieczajàcego, umieszcza si´ znak
„Krzy˝ Êw. 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 jednoto-
rowych,
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— o podwójnych dolnych ramionach, znak G-4
(rys. 2.2.11.4) przed przejazdami kolejowymi na
liniach dwu- i wielotorowych.

Rys. 2.2.11.4. Znak G-4

Znaki G-3 i G-4 nale˝y umieszczaç w miejscu,
w którym — w zwiàzku z ruchem pociàgu — powi-
nien byç zatrzymany pojazd na drodze, a wi´c nie
bli˝ej ni˝ 5 m od skrajnej szyny; przed przejÊciami
odleg∏oÊç ta nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 3 m od
skrajnej szyny. Wymienione odleg∏oÊci mogà byç
zwi´kszone, je˝eli:
— poprawi to widocznoÊç znaku z drogi,
— ze wzgl´du na ostry kàt przeci´cia si´ linii kole-

jowej z drogà, konieczne jest zapewnienie co
najmniej 3 m odleg∏oÊci pojazdu od skrajnej szy-
ny, mierzàc w linii prostopad∏ej do osi toru.

Przy zwi´kszeniu odleg∏oÊci znaku od szyny nale˝y
sprawdziç, czy warunki widocznoÊci pojazdu szyno-
wego z drogi nie zosta∏y naruszone. Umieszczenie
znaku G-3 (G-4) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 5 m od
szyny mo˝e nastàpiç jedynie za zgodà zarzàdu kolei.
Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej ze-
lektryfikowanej umieszcza si´ dodatkowo, na tym
samym wsporniku co znak „Krzy˝ Êw. Andrzeja”
lub na osobnym s∏upku, znak G-2 „sieç pod napi´-
ciem” (rys. 2.2.11.5). 

Rys. 2.2.11.5. Znak G-2

Przed przejazdami kolejowymi kategorii D, na któ-
rych nie sà zachowane warunki widocznoÊci toru,
umieszcza si´ dodatkowo znak B-20 wed∏ug zasad
podanych w punkcie 3.2.21.
Je˝eli droga przecina tor kolejowy b´dàcy boczni-
cà lub torem manewrowym albo jest on spora-
dycznie eksploatowany np. w celach turystycz-

nych, a ruch na drodze jest wstrzymywany przez
pracownika kolei, to przed takim miejscem umiesz-
cza si´ znak A-30 „inne niebezpieczeƒstwo” z ta-
bliczkà T-10, zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w punkcie 2.2.31.

2.2.12. Nierówna droga

Rys. 2.2.12.1. Znak A-11

Znak A-11 „nierówna droga” (rys. 2.2.12.1) umiesz-
cza si´ przed odcinkami jezdni o du˝ych nierówno-
Êciach, które mogà byç niebezpieczne dla ruchu lub
obni˝ajà komfort jazdy. W szczególnoÊci nale˝y
oznakowaç odcinki, na których sà:
— nierównoÊci wyst´pujàce na przejazdach kolejo-

wych,
— pofa∏dowania wyst´pujàce na stromych zjaz-

dach z mostów i wiaduktów oraz na tych obiek-
tach,

— niewielkie zapadni´cia si´ jezdni,
— zawy˝ony (zani˝ony) most lub przepust,
— poprzeczny Êciek lub garb,
— wyboje,
— poprzeczny uskok nawierzchni,
— inne ni˝ prze∏omy zniszczenia nawierzchni.
Na odcinku drogi w ∏uku, na skrzy˝owaniu lub przy
du˝ym spadku nale˝y oznakowywaç nawet niewiel-
kie nierównoÊci.
Przy ocenie nierównoÊci wymagajàcych oznako-
wania nale˝y braç pod uwag´ ogólny standard
drogi; im wy˝szy jest standard, tym mniejsze nie-
równoÊci nale˝y oznakowywaç.

2.2.13. Próg zwalniajàcy

Rys. 2.2.13.1. Znak A-11a

Znak A-11a „próg zwalniajàcy” (rys. 2.2.13.1)
umieszcza si´ przed zastosowanymi na jezdni pro-
gami zwalniajàcymi. Na odcinku drogi, na którym
zastosowano progi zwalniajàce, pr´dkoÊç powinna
byç ograniczona do wartoÊci, przy której nast´puje
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∏agodny przejazd przez próg zwalniajàcy, zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 3.2.34.1. Je˝eli
progi zwalniajàce znajdujà si´ w strefie ograniczo-
nej pr´dkoÊci (znak B-43) lub w strefie zamieszka-
nia (znak D-40), a przejazd przez nie mo˝e odbywaç
si´ z pr´dkoÊcià wi´kszà lub równà ustalonej dla tej
strefy, to znaków B-33 mo˝na nie stosowaç.

2.2.14. Zw´˝enie jezdni

Znaki od A-12a do A-12c stosuje si´ w celu ostrze-
˝enia o zbli˝aniu si´ do zw´˝enia jezdni, które mo-
˝e byç niebezpieczne dla kierujàcych.
Znak A-12a „zw´˝enie jezdni — dwustronne”
(rys. 2.2.14.1) umieszcza si´ przed miejscami,
w których jezdnia jest zw´˝ona z obu stron.

Rys. 2.2.14.1. Znak A-12a

Znak A-12b „zw´˝enie jezdni — prawostronne”
(rys. 2.2.14.2) umieszcza si´ przed miejscami,
w których jezdnia jest zw´˝ona z prawej strony.

Rys. 2.2.14.2. Znak A-12b

Znak A-12c „zw´˝enie jezdni — lewostronne”
(rys. 2.2.14.3) umieszcza si´ przed miejscami,
w których jezdnia jest zw´˝ona z lewej strony.

Rys. 2.2.14.3. Znak A-12c

Znaki A-12a—A-12c umieszcza si´ przed miejsca-
mi, w których wyst´puje co najmniej po jednej
stronie jezdni zmniejszenie jej szerokoÊci powy˝ej
0,2 m oraz je˝eli szerokoÊç zw´˝onego odcinka
jezdni wynosi mniej ni˝ 5,5 m.

Znaków tych nie nale˝y stosowaç do oznakowania
zw´˝enia pobocza lub zakoƒczenia pobocza bitu-
micznego; w tym drugim przypadku stosuje si´
oznakowanie okreÊlone w punkcie 2.2.33.
Przy zw´˝eniu, zw∏aszcza dwustronnym, uniemo˝li-
wiajàcym wymini´cie si´ dwóch pojazdów o nor-
matywnej szerokoÊci, mo˝na dodatkowo umiesz-
czaç znaki B-31 i D-5, których zasady stosowania
okreÊlono w punktach 3.2.32 i 5.2.5.
Je˝eli zw´˝ony odcinek drogi, na którym nie jest
mo˝liwe wymijanie si´ pojazdów, jest d∏u˝szy ni˝
150 m lub znajduje si´ w ∏uku pionowym lub pozio-
mym i kierujàcy nie widzà pojazdów znajdujàcych
si´ po przeciwnych stronach zw´˝enia, nale˝y za-
stosowaç:
— sygnalizacj´ Êwietlnà lub
— r´czne kierowanie ruchem, lub
— miejscowe poszerzenie zw´˝onego odcinka

umo˝liwiajàcego wymini´cie si´ pojazdów.
Je˝eli pas ruchu koƒczy si´ na odcinku mi´dzyw´-
z∏owym, to na drodze o dopuszczalnej pr´dkoÊci
powy˝ej 60 km/h umieszcza si´ znaki A-12b lub
A-12c oraz w odleg∏oÊci do 100 m od koƒca pasa
ruchu umieszcza si´ znak D-14 lub D-14a, a na dro-
dze o dopuszczalnej pr´dkoÊci do 60 km/h stosuje
si´ tylko znaki D-14 lub D-14a.

2.2.15. Ruchomy most

Rys. 2.2.15.1. Znak A-13

Znak A-13 „ruchomy most” (rys. 2.2.15.1) stosuje
si´ przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwo-
dzonymi, obrotowymi). Przed tymi obiektami mo-
gà byç równie˝ stosowane znaki ograniczajàce
ruch na moÊcie lub przed nim, np. zakazujàce wy-
przedzania, ograniczajàce pr´dkoÊç lub mas´ po-
jazdu dopuszczonego do przejazdu. Przed mo-
stem powinna byç zainstalowana sygnalizacja
Êwietlna do nadawania co najmniej sygna∏u czer-
wonego.

2.2.16. Roboty na drodze

Znak A-14 „roboty na drodze” (rys. 2.2.16.1) stosu-
je si´ w celu ostrze˝enia o zbli˝aniu si´ do miejsc,
w których kierujàcy pojazdem mo˝e spotkaç osoby
pracujàce na drodze lub przeszkody, takie jak np.
maszyny lub materia∏y znajdujàce si´ na drodze
i utrudniajàce ruch.
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Rys. 2.2.16.1. Znak A-14

W zale˝noÊci od sytuacji na drodze znaki A-14 sto-
suje si´ ∏àcznie z innymi znakami pionowymi, po-
ziomymi, sygnalizacjà Êwietlnà lub urzàdzeniami
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego.

Rys. 2.2.16.2. Tabliczka T-19

Znak A-14 z tabliczkà T-19 wskazujàcà na malowa-
nie znaków poziomych stosuje si´ w czasie, gdy na
drodze prowadzone sà prace zwiàzane z umiesz-
czaniem lub odnowà oznakowania poziomego
(malowanie, nak∏adanie oznakowania grubowar-
stwowego lub taÊm). Znaki A-14 z tabliczkà T-19 po-
winny byç usuni´te niezw∏ocznie po usuni´ciu
urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego zabez-
pieczajàcych Êwie˝e oznakowanie poziome.

2.2.17. Âliska jezdnia

Rys. 2.2.17.1. Znak A-15

Znak A-15 „Êliska jezdnia” (rys. 2.2.17.1) stosuje si´
przed odcinkami drogi, stanowiàcymi niebezpie-
czeƒstwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorst-
koÊci jezdni, której kierujàcy mo˝e si´ nie spodzie-
waç, a spowodowanej:
— zmianà rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfal-

towego na kostkowà),
— ró˝nym czasem uk∏adania nawierzchni tego sa-

mego rodzaju,
— sta∏ym lub okresowym zawilgoceniem na-

wierzchni.

2.2.18. PrzejÊcie dla pieszych

Rys. 2.2.18.1. Znak A-16

Znak A-16 „przejÊcie dla pieszych” (rys. 2.2.18.1)
umieszcza si´ przed wyznaczonym na drodze przej-
Êciem dla pieszych w przypadkach, gdy mo˝e nie
byç widoczne odpowiednio wczeÊnie przez kierujà-
cych pojazdami lub ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa
konieczne jest ostrze˝enie o przejÊciu.
Znaki A-16 umieszcza si´ przed przejÊciem dla pie-
szych bez sygnalizacji Êwietlnej na drodze, na któ-
rej pr´dkoÊç wynosi powy˝ej 60 km/h, a przy innej
pr´dkoÊci — przed przejÊciami bez sygnalizacji
Êwietlnej wyznaczonymi pomi´dzy skrzy˝owa-
niami.
Szczegó∏owe zasady oznakowania przejÊç dla pie-
szych zosta∏y okreÊlone w punkcie 5.2.6.

2.2.19. Dzieci

Rys. 2.2.19.1. Znak A-17

Znak A-17 „dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje si´ w celu
ostrze˝enia o miejscu na drodze szczególnie
ucz´szczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat
lub o bliskoÊci takiego miejsca. Znak umieszcza si´
zw∏aszcza w pobli˝u szkó∏ podstawowych, gimna-
zjów, placówek prowadzàcych zaj´cia z dzieçmi, te-
renów zabaw i innych.
Znak mo˝na zastosowaç po dokonaniu indywidual-
nej oceny miejsca, wywiadów z ludnoÊcià i obser-
wacji warunków ruchu oraz zachowywania si´
dzieci.
O koniecznoÊci stosowania znaku A-17 decydujà
przypadki cz´stego pojawiania si´ dzieci na drodze,
a nie odleg∏oÊç drogi od obiektu, do którego
ucz´szczajà dzieci.
Pozosta∏e sposoby i zasady zabezpieczenia przy
drodze miejsc szczególnie ucz´szczanych przez
dzieci (bariery, ∏aƒcuchy itp.) zosta∏y okreÊlone
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
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2.2.20. Uwaga na zwierz´ta

Znaki ostrzegajàce o mo˝liwoÊci napotkania na
drodze zwierzàt stosuje si´ przed miejscami,
w których kierujàcym pojazdami mogà zagra˝aç
zwierz´ta znajdujàce si´ na drodze lub w jej po-
bli˝u.

Rys. 2.2.20.1. Znak A-18a

Znak A-18a „zwierz´ta gospodarskie” (rys. 2.2.20.1)
stosuje si´ do oznaczania miejsc, w których odbywa
si´ regularny przep´d zwierzàt gospodarskich
wzd∏u˝ lub w poprzek drogi, np. przy oÊrodkach ho-
dowlanych, pastwiskach itp.

Rys. 2.2.20.2. Znak A-18b

Znak A-18b „zwierz´ta dzikie” (rys. 2.2.20.2) stosu-
je si´ do oznaczania miejsc, w których zwierz´ta
dziko ˝yjàce cz´sto przekraczajà drog´, np. przy
wjeêdzie do lasu o du˝ej iloÊci zwierzyny lub
w miejscu przeci´cia przez drog´ dojÊcia do wodo-
poju. Miejsca takie mo˝na ustaliç m.in. na podsta-
wie informacji s∏u˝by leÊnej o szlakach w´drówek
dzikich zwierzàt.

2.2.21. Boczny wiatr

Rys. 2.2.21.1. Znak A-19

Znak A-19 „boczny wiatr” (rys. 2.2.21.1) umieszcza
si´ przed miejscami, gdzie cz´sto wyst´puje silny
boczny wiatr, np. przed wyjazdem z g´stego lasu,
z g∏´bokiego wykopu, z obszaru o zwartej zabudo-

wie na otwarty teren oraz przed wjazdami na mo-
sty w dolinach o silnych ciàgach powietrza.
Zaleca si´, aby w miejscach wyst´powania silnych
podmuchów wiatru by∏ ustawiony sygnalizator wiatru
pokazujàcy si∏´ i kierunek podmuchu wiatru w danej
chwili. Zasady stosowania sygnalizatorów wiatru zo-
sta∏y okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
Znak A-19 mo˝e byç stosowany jako Êwietlny i w∏à-
czaç si´, gdy podmuchy wiatru przekraczajà 12 m/s.

2.2.22. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Rys. 2.2.22.1. Znak A-20

Rys. 2.2.22.2. Oznakowanie niesymetrycznego po∏àcze-
nia dwóch jezdni jednokierunkowych
w jednà jezdni´ dwukierunkowà
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Znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunko-
wym” (rys. 2.2.22.1) stosuje si´ w celu ostrze˝enia
jadàcych jezdnià jednokierunkowà o miejscu,
w którym rozpoczyna si´ ruch dwukierunkowy.
Znak A-20 stosuje si´, gdy dwie jezdnie jednokie-
runkowe ∏àczà si´ w jednà jezdni´ dwukierunkowà
(rys. 2.2.22.2) oraz przy wprowadzeniu ruchu
w przeciwnym kierunku na jezdni´ majàcà dotych-
czas ruch jednokierunkowy. Je˝eli odcinek jezdni
dwukierunkowej po∏o˝ony jest wzd∏u˝ innej jezdni
wy∏àczonej z ruchu, to na poczàtku odcinka nale˝y
umieÊciç znak F-15 przedstawiajàcy kierunki na pa-
sach ruchu.
Znaku A-20 nie stosuje si´ na jezdniach, gdy ruch
dwukierunkowy wynika z koƒczàcego si´ jednokie-
runkowego objazdu wysepki za skrzy˝owaniem.
Je˝eli na poczàtku odcinka umieszczony zosta∏ znak
D-3, to przed koƒcem odcinka, bez wzgl´du na jego
d∏ugoÊç, umieszcza si´ znak A-20.

2.2.23. Tramwaj

Rys. 2.2.23.1. Znak A-21

Znak A-21 „tramwaj” (rys. 2.2.23.1) stosuje si´, je-
˝eli tory tramwajowe przecinajà drog´ w takim
miejscu lub w taki sposób, ˝e kierujàcy pojazdami
mogà nie zorientowaç si´ dostatecznie wczeÊnie
o istnieniu tych torów lub o ich przebiegu. Znak ten
umieszcza si´ dla tego kierunku ruchu, który jest
przecinany przez tory tramwajowe.
Przyk∏ad umieszczenia znaku A-21 pokazano na ry-
sunku 2.2.23.2.
Przed przejazdami tramwajowymi szczególnie nie-
bezpiecznymi, zw∏aszcza gdy tory przecinajà jezd-
ni´ pod ostrym kàtem (poni˝ej 60 °) lub na ∏uku,
przechodzàc na przeciwnà stron´ drogi lub na jej
Êrodek, nale˝y stosowaç pod znakiem A-21 tablicz-
k´ T-7 (rys. 2.2.11.2).
Je˝eli uzasadniajà to warunki lokalne, znaki A-21
mo˝na uzupe∏niç znakami F-6 lub E-1 w sytuacjach
opisanych w punkcie 2.2.10.
Dla ostrze˝enia kierujàcych pojazdami nieszynowy-
mi przed miejscami, w których pas ruchu jest skie-
rowany na torowisko tramwajowe, zaleca si´ sto-
sowaç znak A-21 z tabliczkà T-8 (rys. 2.2.23.3) ozna-
czajàcà pas ruchu skierowany na tory tramwajowe.
Dopuszcza si´ stosowanie tabliczki T-8 ze znakiem
A-30. Znak A-21 jako Êwietlny mo˝e byç stosowany
w sytuacjach, gdy jego w∏àczenie inicjowane jest
przez nadje˝d˝ajàcy tramwaj.

Rys. 2.2.23.2. Oznakowanie miejsc, w których tory tram-
wajowe przecinajà drog´

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 si´ przed spadkami pod∏u˝nymi drogi
wynoszàcymi na drogach po∏o˝onych w terenie gó-
rzystym co najmniej 10 %, a na pozosta∏ych dro-
gach co najmniej 7 %. Je˝eli jednak jednoczeÊnie
wyst´pujà takie warunki drogowe, jak np.: du˝y
spadek poprzeczny, ostry zakr´t, z∏y stan lub ma∏a
szerokoÊç jezdni, znak A-22 stosuje si´ nawet przy
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spadkach mniejszych ni˝ wy˝ej podane. Pod zna-
kiem umieszcza si´ tabliczk´ T-9 wskazujàcà rzeczy-
wistà wartoÊç spadku z dok∏adnoÊcià do 1 %. Zna-
ku A-22 nie stosuje si´ do oznakowania pochyleƒ
pod∏u˝nych ∏àcznic.

Rys. 2.2.24.2. Tabliczka T-9

2.2.25. Stromy podjazd

Rys. 2.2.25.1. Znak A-23

Znak A-23 „stromy podjazd” (rys. 2.2.25.1) stosuje
si´ przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej
8 % na drogach po∏o˝onych w terenie górzystym
i co najmniej 6 % — na pozosta∏ych drogach oraz
przed innymi wzniesieniami, na które wjazd jest
utrudniony, np. ze wzgl´du na ostre zakr´ty lub z∏y
stan nawierzchni. Pod znakiem umieszcza si´ ta-
bliczk´ T-9 wskazujàcà rzeczywistà wartoÊç nachy-
lenia podjazdu z dok∏adnoÊcià do 1 %.

2.2.26. RowerzyÊci

Znak A-24 „rowerzyÊci” (rys. 2.2.26.1) stosuje si´
przed miejscami, gdzie rowerzyÊci wje˝d˝ajà na
jezdni´ z drogi dla rowerów lub przeje˝d˝ajà przez
nià po przejeêdzie dla rowerzystów. Znak A-24
umieszcza si´ przed przejazdem dla rowerzystów
na drodze, na której dopuszczalna pr´dkoÊç jest
wi´ksza ni˝ 60 km/h, a przy innej pr´dkoÊci — je˝e-
li przejazd nie jest dobrze widoczny przez kierujà-
cych pojazdami lub wyst´puje na odcinku jezdni
mi´dzy skrzy˝owaniami.

Rys. 2.2.26.1. Znak A-24

Je˝eli kontynuacjà drogi dla rowerów jest pas ruchu
dla rowerów wyznaczony na jezdni, oprócz znaku

A-24 nale˝y umieÊciç znak F-19 „pas ruchu dla okre-
Êlonych pojazdów” wskazujàcy pas dla rowerów.
Szczegó∏owe zasady oznakowania przejazdów dla
rowerzystów zosta∏y okreÊlone w punkcie 5.2.6.4.

2.2.27. Spadajàce od∏amki

Znak A-25 „spadajàce od∏amki” (rys. 2.2.27.1) sto-
suje si´ przed odcinkami jezdni, na które mogà sta-
czaç si´ od∏amki skalne (kamienie), stanowiàce nie-
bezpieczeƒstwo dla nadje˝d˝ajàcych pojazdów.
Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikaç z ob-
serwacji jezdni w pobli˝u zboczy w terenie górskim.

Rys. 2.2.27.1. Znak A-25

2.2.28. Lotnisko

Rys. 2.2.28.1. Znak A-26

Znak A-26 „lotnisko” (rys. 2.2.28.1) stosuje si´ przy
lotniskach i làdowiskach lub w ich pobli˝u, je˝eli na-
g∏e pojawienie si´ przelatujàcego nisko nad drogà
samolotu lub Êmig∏owca mo˝e wywo∏aç zaskocze-
nie (przestraszyç) kierujàcego pojazdem i w efekcie
spowodowaç nieprawid∏owy jego manewr lub od-
ruch zagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu ruchu.

2.2.29. Nabrze˝e lub brzeg rzeki

Rys. 2.2.29.1. Znak A-27

Znak A-27 „nabrze˝e lub brzeg rzeki” (rys. 2.2.29.1)
stosuje si´ przed odcinkami dróg ogólnodost´p-
nych, przebiegajàcymi po nabrze˝u lub po wyso-
kim brzegu rzeki albo kana∏u, gdy odleg∏oÊç ich
brzegu od kraw´dzi jezdni jest mniejsza od 10 m.
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Znak A-27 stosuje si´ równie˝ przed miejscami,
w których droga prowadzàca w kierunku obszaru
wodnego znajduje si´ w ostrym ∏uku w bezpoÊred-
nim sàsiedztwie tego obszaru. Znaku A-27 nie sto-
suje si´, gdy na wymagajàcym oznakowania odcin-
ku drogi umieszczono bariery ochronne.

2.2.30. Sypki ˝wir

Rys. 2.2.30.1. Znak A-28

Znak A-28 „sypki ˝wir” (rys. 2.2.30.1) stosuje si´
w celu oznakowania odcinka drogi, na którym ist-
nieje mo˝liwoÊç wyrzucania kamieni, ziaren grysu
lub ˝wiru spod kó∏ jadàcych pojazdów lub wznieca-
nia kurzu w stopniu utrudniajàcym ruch innym kie-
rujàcym. Dotyczy to w szczególnoÊci nawierzchni
t∏uczniowych, nawierzchni, na których przeprowa-
dzono powierzchniowe utrwalenie warstwy Êcieral-
nej — do czasu stabilnego oblepienia ziaren kruszy-
wa przez bitum, a tak˝e odcinków podbudowy
t∏uczniowej, na których dopuszczono ruch. Ponad-
to znak ten mo˝e byç umieszczony przed wyjazda-
mi z kamienio∏omów i ˝wirowni.

2.2.31. Sygna∏y Êwietlne

Znak A-29 „sygna∏y Êwietlne” (rys. 2.2.31.1) stosu-
je si´ w przypadkach, gdy ruch kierowany jest za
pomocà sygnalizacji Êwietlnej w miejscu, w którym
kierujàcy mo˝e si´ tego nie spodziewaç.

Rys. 2.2.31.1. Znak A-29

Znak A-29 umieszcza si´ przed ka˝dà sygnalizacjà
Êwietlnà zastosowanà na drodze poza obszarem
zabudowanym. Na obszarze zabudowanym znak
umieszcza si´ przed pierwszà sygnalizacjà po wjeê-
dzie do tego obszaru oraz przed ka˝dym miejscem,
gdzie sygnalizacja Êwietlna (trójbarwna lub dwu-
barwna) zastosowana zosta∏a do kierowania ru-
chem wahad∏owym. Ponadto znak ten stosuje si´
w ka˝dym przypadku, gdy sygnalizator jest tylko
zawieszony nad jezdnià.

2.2.32. Inne niebezpieczeƒstwo

Znak A-30 „inne niebezpieczeƒstwo” (rys. 2.2.32.1)
stosuje si´ w celu ostrze˝enia o zbli˝aniu si´ do nie-
bezpiecznych miejsc innych ni˝ te, o których uprze-
dzajà znaki od A-1 do A-29 i od A-31 do A-34.

Rys. 2.2.32.1. Znak A-30

Znak A-30 stosuje si´ ∏àcznie z tabliczkami wskazu-
jàcymi, za pomocà symbolu lub (oraz) napisu, ro-
dzaj niebezpieczeƒstwa, o którym ostrzega znak.
Najcz´Êciej stosowane tabliczki sà opisane w ni-
niejszym punkcie oraz pokazane na rysunkach od
2.2.32.2 do 2.2.32.18.
Inne symbole i napisy ni˝ pokazane na tych rysun-
kach powinny byç równie czytelne i ∏atwo zrozumia-
∏e; napisy powinny byç ponadto zwi´z∏e i jednoznacz-
ne, jak np. „prze∏omy” — w celu ostrze˝enia o z∏ym
stanie jezdni w okresie wiosennym, „piesi” — w celu
ostrze˝enia o intensywnym ruchu pieszych po jezdni;
podobnie przed miejscami szczególnie ucz´szczany-
mi przez osoby niewidome lub g∏uche mo˝na stoso-
waç tabliczk´ z napisem „niewidomi” lub „g∏usi”.
Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podajàcych ro-
dzaj niebezpieczeƒstwa dopuszcza si´ wyjàtkowo
w sytuacjach awaryjnych, w których znak nale˝y
umieÊciç niezw∏ocznie, np. w razie zalania jezdni lub
znacznego parowania na skutek p´kni´cia przewo-
dów sieci wodociàgowej lub ciep∏owniczej w stop-
niu umo˝liwiajàcym jednak odbywanie si´ ruchu.
Je˝eli na podstawie przepisów punktu 2.1.2 nale˝y
zastosowaç tabliczki T-1 lub T-2, to umieszcza si´ je
pod tabliczkami wskazujàcymi rodzaj niebezpie-
czeƒstwa. Gdy natomiast oznacza si´ koniec odcin-
ka drogi, na którym wyst´puje niebezpieczeƒstwo,
to pod powtórzonym znakiem A-30 umieszcza si´
tylko tabliczk´ z napisem „Koniec” (T-3).
Najcz´Êciej ze znakiem A-30 stosowane sà nast´pu-
jàce tabliczki wskazujàce:
1) T-10 przeci´cie drogi z bocznicà kolejowà lub to-

rem o podobnym charakterze; w miejscu tak
oznakowanym, ruch na drodze jest wstrzymywa-
ny przez pracownika kolei podczas przeje˝d˝ania
(przetaczania) pociàgu;

2) T-11 przepraw´ promowà;
3) T-12 pod∏u˝ny uskok;
4) T-13 koleiny;
5) T-14 miejsce cz´stych wypadków o charakterze

wskazanym na znaku;
6) T-15 miejsce cz´stych wypadków spowodowa-

nych Êliskà nawierzchnià jezdni ze wzgl´du na
opady deszczu;
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7) T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowa-
nych wskazanych na tabliczce;

8) T-17 granic´ paƒstwa;
9) T-18 nieoczekiwanà zmian´ kierunku ruchu

o przebiegu wskazanym na tabliczce.

Rys. 2.2.32.2. Tabliczka T-10

Tabliczk´ T-10 (rys. 2.2.32.2) umieszcza si´ przed ta-
kimi miejscami przeci´cia drogi przez bocznic´ ko-
lejowà lub tor manewrowy lub lini´ kolejowà wy-
korzystywanà sporadycznie np. w celach turystycz-
nych, na których ruch na drodze podczas przeje˝-
d˝ania (przetaczania) pociàgu jest wstrzymywany
przez pracownika kolei. W przypadkach okreÊlo-
nych w punkcie 2.2.11 pod tabliczkà T-10 mo˝na
umieÊciç tabliczk´ T-7.

Rys. 2.2.32.3. Tabliczka T-11

Tabliczk´ T-11 (rys. 2.2.32.3) umieszcza si´ przed
dojazdem do promu. BezpoÊrednio przed miej-
scem wjazdu na prom powinien byç umieszczony
znak B-32d uzupe∏niony ewentualnie sygnalizacjà
Êwietlnà z sygna∏em czerwonym.

Rys. 2.2.32.4. Tabliczka T-12

Tabliczk´ T-12 (rys. 2.2.32.4) umieszcza si´ przed
poczàtkiem pod∏u˝nego uskoku nawierzchni, po-
wsta∏ego wskutek okresowo przerywanych robót
drogowych lub podczas trwania takich robót.

Rys. 2.2.32.5. Tabliczka T-13

Tabliczk´ T-13 (rys. 2.2.32.5) umieszcza si´ pod zna-
kiem A-11 przed poczàtkiem odcinka jezdni, na na-
wierzchni której wyst´pujà koleiny.

Rys. 2.2.32.6. Tabliczka T-14

Tabliczk´ T-14 i jej pi´ç odmian stosuje si´ przed
miejscami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi
na podstawie analizy bezpieczeƒstwa ruchu drogo-
wego. Analiz´ nale˝y przeprowadziç, je˝eli w ciàgu
roku zdarzy∏y si´ co najmniej cztery wypadki okre-
Êlonego rodzaju z ofiarami w ludziach, na odcinku
drogi o d∏ugoÊci 1 km poza obszarem zabudowa-
nym, a 0,5 km w obszarze zabudowanym lub co naj-
mniej dwa wypadki na przejeêdzie kolejowym. Znak
A-30 z tabliczkà pokazujàcà rodzaj zdarzajàcych si´
wypadków umieszcza si´ wtedy, kiedy nie ma mo˝-
liwoÊci szybkiej poprawy istniejàcych warunków
bezpieczeƒstwa ruchu. Tabliczki te sà nast´pujàce:
— tabliczka T-14 (rys. 2.2.32.6), którà umieszcza si´

przed miejscem cz´stych potràceƒ pieszych,

Rys. 2.2.32.7. Tabliczka T-14a

— tabliczka T-14a (rys. 2.2.32.7), którà umieszcza
si´ przed miejscem cz´stych zderzeƒ  z poprze-
dzajàcymi pojazdami,

Rys. 2.2.32.8. Tabliczka T-14b

— tabliczka T-14b (rys. 2.2.32.8), którà umieszcza
si´ przed miejscem cz´stych zderzeƒ czo∏owych
pojazdów,

Rys. 2.2.32.9. Tabliczka T-14c

— tabliczka T-14c (rys. 2.2.32.9), którà umieszcza si´
przed miejscem cz´stych zderzeƒ z tramwajami,
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Rys. 2.2.32.10. Tabliczka T-14d

— tabliczka T-14d (rys. 2.2.32.10), którà umieszcza
si´ przed przejazdem kolejowym, na którym wa-
runki powodujà szczególne niebezpieczeƒstwo
powstawania wypadków.

Rys. 2.2.32.11. Tabliczka T-15

Tabliczk´ T-15 (rys. 2.2.32.11) umieszcza si´ przed
miejscem cz´stych wypadków lub kolizji spowodo-
wanych Êliskà nawierzchnià drogi wyst´pujàcà
w czasie lub po opadach deszczu albo m˝awki.
Tabliczk´ T-16 i jej odmian´ stosuje si´ przed miej-
scami, w których pojazdy uprzywilejowane cz´sto
wje˝d˝ajà na drog´, np. przy wyjazdach z gara˝y
stra˝y po˝arnej.
Znak A-30 z tabliczkà T-16 powinien byç stosowany
zawsze, je˝eli podczas wyjazdu pojazdów uprzywi-
lejowanych jest uruchamiana specjalna sygnaliza-
cja Êwietlna zamykajàca ruch na drodze. W wymie-
nionych miejscach umieszcza si´:

Rys. 2.2.32.12. Tabliczka T-16

— tabliczk´ T-16 (rys. 2.2.32.12), je˝eli na drog´ wy-
je˝d˝ajà pojazdy stra˝y po˝arnej,

Rys. 2.2.32.13. Tabliczka T-16a

— tabliczk´ T-16a (rys. 2.2.32.13), je˝eli na drog´
wyje˝d˝ajà karetki pogotowia ratunkowego.

Tabliczki T-16, T-16a stosuje si´ samodzielnie bez-
poÊrednio przed miejscem wyjazdu.

Rys. 2.2.32.14. Tabliczka T-17

Tabliczk´ T-17 (rys. 2.2.32.14) stosuje si´ bez wzgl´-
du na to, czy ruch przez granic´ jest otwarty, a wi´c
zastosowano znak F-1, czy zamkni´ty, a wi´c zasto-
sowano znak F-2.
Odleg∏oÊç umieszczenia znaku A-30 z tabliczkà T-17
nale˝y ustalaç w stosunku do znaku B-32, je˝eli
przekraczanie granicy jest dozwolone, a do zna-
ku F-2 — je˝eli jest zabronione.

Rys. 2.2.32.15. Tabliczka T-18

Tabliczk´ 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 si´
przed takimi miejscami, w których wyst´puje nie-
oczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi
lub kierunku ruchu.
Tabliczka T-18 wskazuje zmian´ przebiegu drogi lub
kierunku ruchu najpierw w lewo, a potem w prawo.
W celu wskazania innego przebiegu drogi lub kie-
runku ruchu stosuje si´ odpowiednio:

Rys. 2.2.32.16. Tabliczka T-18a

— tabliczk´ T-18a (rys. 2.2.32.16), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nast´puje najpierw
w prawo, a potem w lewo,

Rys. 2.2.32.17. Tabliczka T-18b
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— tabliczk´ T-18b (rys. 2.2.32.17), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nast´puje w lewo,

Rys. 2.2.32.18. Tabliczka T-18c

— tabliczk´ T-18c (rys. 2.2.32.18), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nast´puje w prawo.
Przyk∏ad zastosowania tabliczki T-18c pokazano
na rysunku 2.2.21.2.

Tabliczki T-18 i jej odmiany nie stosuje si´ na dro-
gach jednokierunkowych, gdzie umieszcza si´ od-
powiednie odmiany znaku F-21.

2.2.33. Niebezpieczne pobocze

Rys. 2.2.33.1. Znak A-31

Znak A-31 „niebezpieczne pobocze” (rys. 2.2.33.1)
umieszcza si´ przed odcinkami dróg o wàskim,
mi´kkim, zbyt wysokim lub obni˝onym poboczu.
Znak A-31 stosuje si´ równie˝ do ostrze˝enia
o zw´˝eniu lub koƒcu pobocza bitumicznego prze-
chodzàcego w pobocze ziemne. Do oznakowania
koƒca pobocza bitumicznego przechodzàcego
w chodnik u˝ywa si´ tablic U-9 oznaczajàcych ogra-
niczenie skrajni poziomej drogi. Znak A-31 z odwró-
conym symbolem ostrzega o niebezpiecznym po-
boczu wyst´pujàcym po lewej stronie jezdni.

2.2.34. Oszronienie jezdni

Rys. 2.2.34.1. Znak A-32

Znak A-32 „oszronienie jezdni” (rys. 2.2.34.1) sto-
suje si´ wy∏àcznie w okresie zimowym przed mo-

stami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni
lub go∏oledê pojawia si´ w okresach, gdy jeszcze
nie wyst´puje na innych odcinkach drogi, np. na
mostach z pomostem stalowym, oraz w pobli˝u
rzek i zbiorników wodnych, na których cz´sto zda-
rza si´ lokalne oszronienie jezdni.
Znak A-32 stosowany jako Êwietlny wskazuje rze-
czywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na
podstawie pomiarów z urzàdzeƒ umieszczonych
przy drodze lub na nawierzchni.

2.2.35. Zator drogowy

Rys. 2.2.35.1. Znak A-33

Znak A-33 „zator drogowy” (rys. 2.2.35.1) stosuje
si´ przed odcinkami dróg, na których ze wzgl´du
na nat´˝enia ruchu pojazdów cz´sto wyst´puje blo-
kowanie ruchu, a stojàce pojazdy mogà nie byç
w por´ dostrze˝one przez kierujàcych nadje˝d˝ajà-
cymi pojazdami.
Znak A-33 umieszcza si´, gdy odcinek jezdni przed
skrzy˝owaniem z sygnalizacjà Êwietlnà jest niewi-
doczny ze wzgl´du na ∏uk pionowy lub poziomy.
Znak A-33 stosowany jako Êwietlny ostrzega o po-
jazdach stojàcych na jezdni w odleg∏oÊci do 300 m.

2.2.36. Wypadek drogowy

Rys. 2.2.36.1. Znak A-34

Znak A-34 „wypadek drogowy” (rys. 2.2.36.1) sto-
sowany jest w celu ostrze˝enia o miejscu wypadku
drogowego, w którym ze wzgl´du na osoby udzie-
lajàce pomocy lub usuwajàce skutki wypadku oraz
mo˝liwoÊç zablokowania ruchu kierujàcy jest obo-
wiàzany zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Znak
umieszczany jest przez s∏u˝by zabezpieczajàce
miejsce wypadku.
Znak A-34 jako Êwietlny stosowany jest na odcin-
kach dróg obj´tych monitorowaniem, na których
istnieje mo˝liwoÊç w∏àczania znaku przez s∏u˝by
monitorujàce ruch na drodze.
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3. Znaki zakazu

3.1. Zasady ogólne

3.1.1. Funkcja, kszta∏t i wymiary znaków

Znaki zakazu stanowià podstawowà kategori´ zna-
ków, którymi sà wyra˝ane ustalenia dotyczàce or-
ganizacji ruchu.
Za ich pomocà mo˝na mi´dzy innymi zamknàç lub
ograniczyç wjazd pojazdów, zabroniç wykonywa-
nia okreÊlonych manewrów np. skr´cania lub wy-
przedzania, wprowadziç ruch jednokierunkowy,
a tak˝e ograniczyç lub zabroniç zatrzymywania lub
postoju pojazdów. Znaki zakazu jako ograniczajàce
swobod´ korzystania z dróg powinny byç umiesz-
czone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodu-
jà dla uczestników ruchu. Podstawowe wymiary
znaków zakazu i znaków uchylajàcych zakaz sà

oznaczone na rysunku 3.1.1.1 i okreÊlone w tabe-
li 3.1. Wyszczególnione w tabeli wymiary Êrednicy
dla oÊmiokàtnego znaku B-20 odnoszà si´ do Êred-
nicy ko∏a wpisanego w ten oÊmiokàt. Znak ten nie
wyst´puje w grupie znaków wielkich, natomiast na
drogach, na których stosuje si´ znaki z grupy ma-
∏ych, znak B-20 powinien mieç wymiar znaku Êred-
niego. Wymiary prostokàtnych znaków B-39, B-40,
B-43 i B-44 sà podane w rozdziale 9.

3.1.2. Zakres obowiàzywania i sposób
umieszczania znaków

Ze wzgl´du na ró˝ne funkcje spe∏niane przez znaki
zakazu, dla niektórych z nich ustalono znaki uchyla-
jàce wyra˝ane przez nie zakazy; sà 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 wymienio-
nych tu znaków zakazu.

Rys. 3.1.1.1. Kszta∏t i podstawowe wymiary znaków:

a) zakazu b) uchylajàcych zakaz

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

(*) Nie dotyczy znaku B-20, który wyst´puje tylko jako du˝y i Êredni.
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OkreÊlone wy˝ej znaki zakazu, a tak˝e znaki od B-35
do B-38, obowiàzujà poczàwszy 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 odga∏´ziajàca
znajduje si´ tylko z lewej strony i nie ma bezpo-
Êredniego po∏àczenia z prawà jezdnià. Sposób
umieszczenia znaków zakazu w rejonie takiego
skrzy˝owania pokazano na rysunku 3.1.2.1.

Rys. 3.1.2.1. Zakres obowiàzywania znaków zakazu na
drodze dwujezdniowej

Je˝eli nie ma potrzeby utrzymywania zakazu a˝ do
najbli˝szego skrzy˝owania, wówczas nale˝y zasto-
sowaç znak uchylajàcy 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 obowiàzujà a˝ do ich od-
wo∏ania odpowiednio znakami B-40 i B-44.
Znak zakazu umieszcza si´ pod znakiem D-42 w ce-
lu wprowadzenia zakazu obowiàzujàcego w ca∏ym
obszarze zabudowanym, z wyjàtkiem odcinków
dróg, na których zakaz zosta∏ zmieniony lub uchylo-
ny innym znakiem. Znaki zakazu umieszcza si´ pod
wszystkimi znakami D-42 wyznaczajàcymi dany ob-
szar zabudowany. Zakaz nie musi byç odwo∏any
znakiem oznaczajàcym koniec zakazu; jego uchyle-
nie oznacza znak D-43 lub — w przypadku gdy ob-

szary dwóch miejscowoÊci ∏àczà si´ i nie stosuje
si´ znaku D-43 — znak E-18a.
Znaki zakazu odnoszàce si´ do kierunku jazdy oraz
zabraniajàce wjazdu pojazdów o okreÊlonych wy-
miarach, masie lub naciskach osi nie dotyczà kieru-
jàcych pojazdami szynowymi poruszajàcymi si´ po
wyznaczonych dla nich trasach. Oznacza to, ˝e pod
znakami wskazujàcymi odmienny sposób jazdy ni˝
wynikajàcy z przebiegu trasy pojazdu szynowego
nie trzeba umieszczaç tabliczki z napisem wy∏àcza-
jàcym pojazdy szynowe.
Je˝eli znaki zakazu wprowadza si´ ze wzgl´du na
du˝e nat´˝enie ruchu pojazdów, to nale˝y ustaliç,
czy ich obowiàzywanie nie powinno ograniczaç si´
np. do godzin szczytu, pory doby lub innego okre-
su charakterystycznego dla warunków lokalnych.
Zakazy wyra˝one znakami mogà byç te˝ ograniczo-
ne do niektórych uczestników ruchu. Wyjàtków ta-
kich nie mo˝na stosowaç 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 precyzujàce znaczenie znaku za-
kazu, w szczególnoÊci informujàce, jakich pojaz-
dów znak dotyczy, np. podajàce ich rodzaj lub ma-
s´, nale˝y umieszczaç na tabliczce pod znakiem lub
na tarczy znaku.
Napisy okreÊlajàce okres obowiàzywania znaku zaka-
zu w ciàgu doby podaje si´ w pe∏nych godzinach,
przy czym nale˝y stosowaç napis wymieniajàcy okres
(okresy) obowiàzywania zakazu, np. w godz. 7—10
i 15—19, nie zaÊ, kiedy nie obowiàzuje.
Napisy na tabliczkach, w zale˝noÊci od d∏ugoÊci tek-
stu, powinny mieç wysokoÊç 72 lub 42 mm, przy czym
napis powinien byç tak skomponowany, aby szero-
koÊç tabliczki nie by∏a wi´ksza od Êrednicy znaku.
Je˝eli istnieje potrzeba wy∏àczenia z zakazu pew-
nych uczestników ruchu lub rodzajów pojazdów, to
nale˝y stosowaç zwrot „Nie dotyczy...”.
Napisy powinny konkretnie okreÊlaç rodzaj pojaz-
dów lub uczestników ruchu. Nie dopuszcza si´ sto-
sowania sformu∏owaƒ ogólnikowych, np. „Nie do-
tyczy ruchu lokalnego”.
Liczby okreÊlajàce, na znaku lub na tabliczce, szero-
koÊç lub wysokoÊç pojazdu powinny byç podawane
z dok∏adnoÊcià do 0,1 m, przy czym w liczbie ca∏ko-
witej zera po przecinku nie zaznacza si´. D∏ugoÊç po-
jazdu podaje si´ w metrach ca∏kowitych, bez zazna-
czenia zera po przecinku, zaÊ mas´ i nacisk osi —
w tonach z dok∏adnoÊcià do 0,5 t, przy czym w licz-
bie ca∏kowitej zera po przecinku nie zaznacza si´.
Znaki B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38
i B-39 nie dotyczà uprawnionej osoby niepe∏no-
sprawnej o ograniczonej sprawnoÊci ruchowej, kie-
rujàcej pojazdem samochodowym oraz kierujàce-
go pojazdem przewo˝àcego takà osob´. Je˝eli wa-
runki lokalne uzasadniajà uj´cie zakazami wynika-
jàcymi z tych znaków równie˝ uprawnione osoby
niepe∏nosprawne o ograniczonej sprawnoÊci ru-
chowej, to pod znakiem nale˝y umieÊciç tabliczk´
z napisem: „Dotyczy tak˝e niepe∏nosprawnych”.
Dla wyra˝enia zakazu wjazdu kilku rodzajów pojaz-
dów dopuszcza si´ umieszczenie dwóch lub trzech
symboli odpowiednich pojazdów na jednej tarczy,
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.2.15.
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3.1.3. Tabliczki T-21 i T-20

Rys. 3.1.3.1. Tabliczka T-21

Je˝eli ze wzgl´du na warunki lokalne nie mo˝na
umieÊciç znaku w miejscu, od którego ma obowià-
zywaç, lub istnieje potrzeba usuni´cia wàtpliwoÊci
co do miejsca, w którym obowiàzuje zakaz (np.
skr´cania), to znak umieszcza si´ w odpowiedniej
odleg∏oÊci od tego miejsca, ∏àcznie z tabliczkà T-21
(rys. 3.1.3.1) podajàcà t´ odleg∏oÊç.
Informacj´ uprzedzajàcà o niektórych zakazach mo˝-
na te˝ przekazywaç znakami F-5 lub F-6, których za-
sady stosowania okreÊlono w punktach 7.2.5 i 7.2.6.

Rys. 3.1.3.2. Tabliczka T-20

Je˝eli zakaz wyra˝ony znakami B-33, B-35, B-36,
B-37, B-38, B-41 obowiàzuje pomi´dzy skrzy˝owa-
niami na odcinku o d∏ugoÊci do 500 m, to dopusz-
cza si´ umieszczanie pod znakiem tabliczki T-20
(rys. 3.1.3.2) wskazujàcej d∏ugoÊç odcinka drogi, na
którym zakaz obowiàzuje.

3.2. Opisy szczegó∏owe

3.2.1. Zakaz ruchu w obu kierunkach

Rys. 3.2.1.1. Znak B-1

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”
(rys. 3.2.1.1) stosuje si´ w celu zamkni´cia odcinka
drogi dla ruchu wszelkich pojazdów.
Przyczynami zamkni´cia ruchu na drodze sà
w szczególnoÊci:
— prowadzenie robót w pasie drogowym,
— z∏y stan techniczny drogi zagra˝ajàcy bezpie-

czeƒstwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu
mostowego itp.,

— przeznaczenie drogi do innych celów ni˝ ruch
pojazdów,

— przeznaczenie drogi do ruchu tylko okreÊlonych
rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji
miejskiej i taksówek.

Je˝eli dopuszcza si´ odst´pstwa od stosowania si´
do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem nale˝y

stosowaç tekst np. o treÊci: „Nie dotyczy MPK”,
„Nie dotyczy TAXI”, „Nie dotyczy samochodów
osobowych”, „Nie dotyczy pojazdów zaopatrze-
nia”, „Nie dotyczy pojazdów s∏u˝b miejskich”
(przez poj´cie pojazdy s∏u˝b miejskich nale˝y rozu-
mieç pojazdy stra˝y po˝arnej, policji, pogotowia ra-
tunkowego oraz przedsi´biorstw: oczyszczania
miasta, utrzymania zieleni i dróg, wodociàgowo-
-kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych,
telekomunikacyjnych itp.), „Nie dotyczy mieszkaƒ-
ców posesji od nr ... do nr ... ulicy ...”.

Rys. 3.2.1.2. Zastosowanie znaku B-1:

a) przy skrzy˝owaniu

b) poza skrzy˝owaniem
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Je˝eli znak B-1 jest umieszczony na wylocie ze
skrzy˝owania, to na wlotach pozosta∏ych dróg, od-
powiednio do warunków lokalnych, stosuje si´
znaki dope∏niajàce: zakazu B-21 i B-22, znaki naka-
zu od C-1 do C-8 lub znaki F-6. W przypadku gdy
pod znakiem B-1 umieszczono tabliczk´ z napisem
„Nie dotyczy...”, wówczas pod zastosowanymi do-
pe∏niajàcymi znakami zakazu lub nakazu nale˝y
równie˝ umieÊciç tabliczki z takimi samymi napisa-
mi. Przyk∏ady pokazano na rysunku 3.2.1.2. Stosu-
jàc znaki dope∏niajàce, nale˝y uwzgl´dniç to, ˝e
znak B-21 zabrania równie˝ zawracania. Podobnie
zabronienie tego manewru mo˝e wynikaç ze zna-
ków nakazu. Je˝eli wprowadzenie zakazu wykony-
wania tego manewru nie jest uzasadnione, to nale-
˝y zastosowaç znak F-6.
Je˝eli zakaz ruchu nie obowiàzuje ca∏à dob´, na
znaku podaje si´, w jakich godzinach obowià-
zuje, np. „w godz. 16—19”, „w godz. 21—6”
(rys. 3.2.1.3).

Rys. 3.2.1.3. Znak B-1 obowiàzujàcy w okreÊlonych go-
dzinach

3.2.2. Zakaz wjazdu

Rys. 3.2.2.1. Znak B-2

Znak B-2 „zakaz wjazdu” (rys. 3.2.2.1) stosuje si´
w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojaz-
dów na drog´ lub jezdni´ od strony umieszczenia
znaku. Znak B-2 stosuje si´:
a) na drogach, na których ustalono jeden kierunek

ruchu (rys. 3.2.2.2),
b) na drogach o dwóch jezdniach jednokierunko-

wych, je˝eli szerokoÊç pasa dzielàcego jezdnie
jest wi´ksza od 6 m; znak umieszcza si´ przy le-
wej jezdni, równie˝ w miejscach do zawracania
(rys. 3.2.2.3),

c) na wysepkach kanalizujàcych ruch, je˝eli nie
mo˝na umieÊciç 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 zajmujà-
cych znacznà powierzchni´ znak ten mo˝na
umieÊciç równie˝ dla wskazania, ˝e wyjazd
z obiektu, w miejscu wjazdu do niego, jest za-
broniony,

e) je˝eli istnieje potrzeba zamkni´cia z jednej stro-
ny wjazdu na drog´ dwukierunkowà (rys 3.2.2.2).

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

Je˝eli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierun-
ku tylko dla okreÊlonych pojazdów np:
— karetek pogotowia,
— pojazdów stra˝y po˝arnej,
— autobusów komunikacji publicznej,
— rowerów,
wówczas na wlocie, na którym rozpoczyna si´ pas
ruchu przeznaczony dla tych pojazdów, umieszcza
si´ znak B-2 z tabliczkà z napisem okreÊlajàcym
pojazdy, których zakaz nie dotyczy, np. „Nie doty-
czy karetek pogotowia”, „Nie dotyczy pojazdów
stra˝y po˝arnej”, „Nie dotyczy MZA” lub z tablicz-
kà T-22, je˝eli zakaz nie dotyczy rowerów. Na prze-
ciwleg∏ym wlocie umieszcza si´ odpowiednio
znak F-18, F-18a, F-18b lub znak D-3 z tabliczkà
T-22 (rys. 3.2.2.6).
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Je˝eli na wylocie ze skrzy˝owania zastosowano
znak B-2, to na wlotach pozosta∏ych umieszcza si´
odpowiednio znaki dope∏niajàce (rys. 3.2.2.2
i 3.2.2.6).

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

Rys. 3.2.2.4. Zastosowanie znaku B-2 na wysepce kanali-
zujàcej ruch

Rys. 3.2.2.5. Zastosowanie znaku B-2 w obiekcie przy-
dro˝nym

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



Dziennik Ustaw Nr 220 — 57 — Poz. 2181

3.2.3. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
z wyjàtkiem motocykli jednoÊladowych

Rys. 3.2.3.1. Znak B-3

Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wy-
jàtkiem motocykli jednoÊladowych” (rys. 3.2.3.1)
stosuje si´ na odcinkach dróg o niedostatecznej sze-
rokoÊci lub noÊnoÊci obiektów, gdzie ruch pojazdów
silnikowych nie mo˝e byç dopuszczony i zezwala si´
tylko na wjazd motocykli jednoÊladowych. Znak ten
zabrania wjazdu tak˝e motocykli jednoÊladowych
z przyczepà wieloÊladowà.

3.2.4. Zakaz wjazdu autobusów

Rys. 3.2.4.1. Znak B-3a

Znak B-3a „zakaz wjazdu autobusów” (rys. 3.2.4.1)
stosuje si´ w celu wyeliminowania ruchu autobu-
sów z obszarów o charakterze turystycznym, w któ-
rych du˝a ich liczba mog∏aby powodowaç zak∏óce-
nia ruchu innych pojazdów. Je˝eli w obszarze obj´-
tym zakazem dopuszcza si´ ruch autobusów komu-
nikacji publicznej, pod znakiem B-3a umieszcza si´
tabliczk´ z napisem okreÊlajàcym rodzaj autobu-
sów wy∏àczonych z zakazu. Przy stosowaniu zna-
ków B-3a zaleca si´ podanie informacji o parkin-
gach z miejscami przeznaczonymi dla autobusów.

3.2.5. Zakaz wjazdu motocykli

Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli” (rys. 3.2.5.1)
stosuje si´ w zasadzie na drogach (ulicach), na
których trzeba ograniczyç ha∏as wytwarzany zwy-
kle przez motocykle, co mo˝e byç ucià˝liwe dla
osób przebywajàcych w pobli˝u drogi, np. w szpi-
talach, w budynkach przy wàskich ulicach, zw∏asz-
cza staromiejskich, w zwartej zabudowie, w par-
kach itp.

Rys. 3.2.5.1. Znak B-4

3.2.6. Zakaz wjazdu samochodów ci´˝arowych

Rys. 3.2.6.1. Znak B-5

Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ci´˝aro-
wych” (rys. 3.2.6.1) stosuje si´ w celu wyelimino-
wania ruchu samochodów ci´˝arowych, pojazdów
specjalnych i u˝ywanych do celów specjalnych
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej
3,5 t.
Znak B-5 stosuje si´ przede wszystkim na drogach,
na których wyst´puje du˝e nat´˝enie ruchu lub wy-
st´pujà trudne warunki drogowe, np. ma∏a szero-
koÊç jezdni, ma∏e promienie ∏uków na skrzy˝owa-
niach. Ponadto, znak ten mo˝e byç zastosowany,
gdy wyst´puje potrzeba wyeliminowania ruchu
wszelkich pojazdów ci´˝arowych z zabytkowych
czy reprezentacyjnych dzielnic.
W przypadku gdy zakaz wjazdu ma dotyczyç samo-
chodów ci´˝arowych o okreÊlonej dopuszczalnej
masie ca∏kowitej, np. ponad 5 t, na znaku lub na ta-
bliczce pod znakiem podaje si´ wartoÊç tej masy
(rys. 3.2.6.2 i 3.2.6.3).

Rys. 3.2.6.2. Znak B-5 podajàcy mas´ pojazdu
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Rys. 3.2.6.3. Znak B-5 z tabliczkà podajàcà mas´ pojazdu

3.2.7. Zakaz wjazdu ciàgników rolniczych

Rys. 3.2.7.1. Znak B-6

Znak B-6 „zakaz wjazdu ciàgników rolniczych”
(rys. 3.2.7.1) stosuje si´ zw∏aszcza na ulicach, na
których wyst´puje du˝e nat´˝enie ruchu, a porusza-
nie si´ ciàgników powodowa∏oby tamowanie ru-
chu, szczególnie przy utrudnionym wyprzedzaniu.

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

Znak ten dotyczy równie˝ pojazdów wolnobie˝-
nych. W razie koniecznoÊci wprowadzenia zakazu
wjazdu tylko pojazdów wolnobie˝nych, pod zna-
kiem B-6 nale˝y umieÊciç tabliczk´ z napisem „Do-
tyczy tylko pojazdów wolnobie˝nych”.
Na podstawie badaƒ i analiz ruchu mo˝na tworzyç
w miastach obszary bez ruchu ciàgników rolni-
czych i pojazdów wolnobie˝nych. Umieszczenie
znaków B-6 na ulicach prowadzàcych do tego ob-
szaru spowoduje eliminacj´ ruchu wymienionych
pojazdów z ustalonej cz´Êci miasta (rys. 3.2.7.2).
Poza miastami znak B-6 stosuje si´ na tych odcin-
kach dróg, na których wyst´puje potrzeba wyelimi-
nowania ruchu powolnego i istnieje mo˝liwoÊç
przeniesienia go na inne drogi lub drog´ równole-
g∏à do danej drogi.

3.2.8. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych 
z przyczepami

Rys. 3.2.8.1. Znak B-7

Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z przyczepami” (rys. 3.2.8.1) stosuje si´ w celu wy-
eliminowania z ruchu na drodze pojazdów silniko-
wych z przyczepà dwu- lub wi´cej osiowà, z wy∏à-
czeniem naczepy, je˝eli pojazdy te mogà stanowiç
utrudnienie ruchu innych pojazdów. Warunki te
mogà wyst´powaç zw∏aszcza na drogach o du˝ym
nat´˝eniu ruchu lub o niekorzystnych warunkach
drogowych, np. na spadkach lub Êliskiej jezdni.
Znak ten mo˝e byç równie˝ stosowany w miej-
scach, gdzie skr´canie, np. ze wzgl´du na wàskà
jezdni´ lub ostry kàt krzy˝ujàcych si´ dróg jest
utrudnione, lub zawracanie na drodze bez przejaz-
du — niemo˝liwe.

Rys. 3.2.8.2. Znak B-7 podajàcy mas´ przyczepy
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W celu dopuszczenia wjazdu pojazdów silnikowych
z przyczepami o okreÊlonej dopuszczalnej masie
ca∏kowitej, na znaku lub na tabliczce pod znakiem
podaje si´ wartoÊç dopuszczalnej masy ca∏kowitej
przyczepy (rys. 3.2.8.2 i 3.2.8.3). Napis okreÊlajàcy
mas´ odnosi si´ do przyczepy, a w przypadku cià-
gni´cia dwóch przyczep — odnosi si´ do sumy ich
dopuszczalnych mas ca∏kowitych.

Rys. 3.2.8.3. Znak B-7 z tabliczkà podajàcà mas´ przyczepy

3.2.9. Zakaz wjazdu pojazdów zaprz´gowych

Rys. 3.2.9.1. Znak B-8

Znak B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprz´gowych”
(rys. 3.2.9.1) stosuje si´ w celu wyeliminowania ru-
chu pojazdów zaprz´gowych na ulicach lub obsza-
rach miast o du˝ym nat´˝eniu ruchu lub gdzie po-
ruszanie si´ pojazdów zaprz´gowych tamuje ruch,
a w szczególnoÊci, gdy utrudnia wyprzedzanie.
Poza miastami znak B-8 stosuje si´ na tych odcin-
kach dróg, na których wyst´puje potrzeba wyelimi-
nowania pojazdów zaprz´gowych i istnieje mo˝li-
woÊç przeniesienia ruchu tych pojazdów na inne
drogi lub drog´ równoleg∏à do danej drogi.
Z zakazu mogà byç wy∏àczone np. doro˝ki przez
umieszczenie pod znakiem tabliczki z napisem:
„Nie dotyczy doro˝ek”.
W miastach mo˝na tworzyç obszary wy∏àczone
z ruchu pojazdów zaprz´gowych wed∏ug zasad opi-
sanych w punkcie 3.2.7.

3.2.10. Zakaz wjazdu rowerów

Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” (rys. 3.2.10.1),
wyra˝ajàcy zakaz ruchu rowerów i wózków rowero-
wych, stosuje si´ w celu wyeliminowania ruchu

tych pojazdów przede wszystkim z dróg o du˝ym
nat´˝eniu ruchu lub du˝ej dopuszczalnej pr´dkoÊci
stanowiàcej niebezpieczeƒstwo dla jadàcych rowe-
rami. Dotyczyç to b´dzie g∏ównie dróg z przewagà
samochodów ci´˝arowych, autobusów itp. Ponad-
to znak B-9 stosuje si´ na drogach, w obr´bie któ-
rych lub w pobli˝u których wyznaczono drog´ dla
rowerów, a znak nakazujàcy korzystanie z tej drogi
mo˝e nie byç dobrze widoczny dla kierujàcych ro-
werami. 
Znak B-9 stosuje si´ w szczególnoÊci:
— na odcinkach dróg posiadajàcych wydzielony

poza koronà drogi ciàg rowerowy, pieszo-rowe-
rowy, drogi dojazdowe,

— wzd∏u˝ odcinków dróg nowobudowanych, np.
obwodnic, w celu pozostawienia obs∏ugi ruchu
rowerowego na sieci istniejàcych dróg.

Przyk∏ad zastosowania znaku B-9 pokazano na
rys. 3.2.10.2.

Rys. 3.2.10.1. Znak B-9

Rys. 3.2.10.2. Zastosowanie znaku B-9
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3.2.11. Zakaz wjazdu motorowerów

Rys. 3.2.11.1. Znak B-10

Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” (rys.
3.2.11.1) stosuje si´ na tych drogach, na których
nie dopuszcza si´ ruchu jakichkolwiek pojazdów
wyposa˝onych w silnik, np. w pobli˝u parków naro-
dowych. Znak ten mo˝e byç umieszczony jako uzu-
pe∏nienie znaku B-4 (pkt 3.2.4), znaku B-3/4
(pkt 3.2.15) lub samodzielnie, je˝eli ruch pojazdów
silnikowych jest ju˝ zamkni´ty na poprzedzajàcym
odcinku drogi. Znak B-10, symbol motoroweru mo-
˝e byç umieszczony wspólnie z innymi symbolami,
jak pokazano na rysunku 3.2.15.5 (pkt 3.2.15).

3.2.12. Zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych”
(rys. 3.2.12.1) stosuje si´ na drogach, a zw∏aszcza
ulicach, na których wyst´puje du˝e nat´˝enie ruchu
i poruszanie si´ wózków rowerowych tamuje ruch,
w szczególnoÊci przez utrudnienie wyprzedzania.

Rys. 3.2.12.1. Znak B-11

3.2.13. Zakaz wjazdu wózków r´cznych

Rys. 3.2.13.1. Znak B-12

Znak B-12 „zakaz wjazdu wózków r´cznych”
(rys. 3.2.13.1) stosuje si´ w analogicznych sytu-
acjach jak znak B-11 (pkt 3.2.12).

3.2.14. Zakaz wjazdu pojazdów przewo˝àcych ma-
teria∏y niebezpieczne

3.2.14.1. Zasady ogólne

W celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewo-
˝àcych towary (materia∏y) niebezpieczne w ilo-
Êciach, dla których wymagane jest oznakowanie po-
jazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomaraƒ-
czowej, stosuje si´ znaki B-13 „zakaz wjazdu pojaz-
dów z materia∏ami wybuchowymi lub ∏atwo zapal-
nymi”, B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materia∏a-
mi niebezpiecznymi” lub B-14 „zakaz wjazdu pojaz-
dów z materia∏ami, które mogà skaziç wod´”.
Znaki stosuje si´ w przypadku, gdy mo˝liwe jest
skierowanie ruchu na drog´ alternatywnà, po której
mogà poruszaç si´ pojazdy przewo˝àce towary nie-
bezpieczne — na obwodnic´ miasta, po∏o˝ony poni-
˝ej uj´cia wody most, drog´ omijajàcà tunel itp.

3.2.14.2. Zakaz wjazdu pojazdów z materia∏ami
wybuchowymi lub ∏atwo zapalnymi

Rys. 3.2.14.1. Znak B-13

Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z materia∏ami
wybuchowymi lub ∏atwo zapalnymi” (rys. 3.2.14.1)
stosuje si´ w celu wyeliminowania z ruchu pojaz-
dów przewo˝àcych towary niebezpieczne klas: 1, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.2, lub gazy palne klasy 2, w iloÊciach,
dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów
tablicami ostrzegawczymi barwy pomaraƒczowej.
Znak B-13 umieszcza si´ na drogach, po których
przewo˝enie towarów wybuchowych lub ∏atwo za-
palnych mo˝e stanowiç 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.).

3.2.14.3. Zakaz wjazdu pojazdów z materia∏ami
niebezpiecznymi 

Znak B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materia∏ami
niebezpiecznymi” (rys. 3.2.14.2) stosuje si´ w celu
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wyeliminowania z ruchu wszelkich pojazdów prze-
wo˝àcych towary niebezpieczne w iloÊciach, dla
których wymagane jest oznakowanie pojazdów ta-
blicami ostrzegawczymi barwy pomaraƒczowej.
Dotyczy to dróg, po których przewo˝enie towaru
niebezpiecznego mo˝e w razie awarii pojazdu lub
wypadku stanowiç szczególnie du˝e zagro˝enie dla
osób, mienia lub Êrodowiska.

Rys. 3.2.14.2. Znak B-13a

W przypadku koniecznoÊci wyeliminowania ruchu
tylko okreÊlonych klas lub grup towarów niebez-
piecznych albo okreÊlonego sposobu ich przewozu
pod znakiem B-13a umieszcza si´ tabliczk´ z odpo-
wiednim napisem. Zakaz wyra˝ony znakiem B-13a
mo˝e dotyczyç niektórych okresów doby, np. go-
dzin szczytu.

3.2.14.4. Zakaz wjazdu pojazdów z materia∏ami,
które mogà skaziç wod´

Rys. 3.2.14.3. Znak B-14

Znak B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z materia∏ami,
które mogà skaziç wod´” (rys. 3.2.14.3) stosuje si´
w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewo-
˝àcych towary niebezpieczne, okreÊlone w odr´b-
nych przepisach klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujàce
lub gazy ˝ràce klasy 2 lub materia∏y zagra˝ajàce
Êrodowisku klasy 9, w iloÊciach, dla których wyma-
gane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrze-
gawczymi barwy pomaraƒczowej.
Znak B-14 umieszcza si´ na drogach przebiegajà-
cych w pobli˝u zbiorników lub cieków wodnych
o wysokiej klasie czystoÊci (êród∏a rzek, jeziora
i zbiorniki wody pitnej, miejsca poboru wody do
celów spo˝ywczych lub przemys∏owych), które
w razie awarii pojazdu lub wypadku mogà byç ska-
˝one przewo˝onymi towarami.

Je˝eli uj´cie wody znajduje si´ mi´dzy mostami, to
znak B-14 nale˝y umieÊciç na drodze przebiegajàcej
przez most umiejscowiony powy˝ej uj´cia.

3.2.15. Zakaz wjazdu ró˝nych rodzajów pojazdów

W celu wyeliminowania z ruchu niektórych rodza-
jów pojazdów mo˝na na jednej tarczy znaku umie-
Êciç dwa lub wyjàtkowo trzy symbole odpowied-
nich pojazdów.
W przypadku trzech symboli na jednym znaku, ko-
lejnoÊç ich umieszczania powinna byç narastajàca
zgodnie z ruchem wskazówek zegara: w górnym le-
wym polu powinien byç umieszczony symbol zna-
ku zakazu o najni˝szym numerze.

Rys. 3.2.15.1. Znak B-3/4

Znak B-3/4 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych”
(rys. 3.2.15.1) stosuje si´ w celu zapobie˝enia ucià˝-
liwoÊciom, jakie powoduje ruch pojazdów silniko-
wych. Umieszcza si´ go na ulicach staromiejskich,
odcinkach dróg przebiegajàcych przy obiektach za-
bytkowych, na drogach przebiegajàcych przez par-
ki lub rezerwaty przyrody.

Rys. 3.2.15.2. Znak B-6/8

Znak B-6/8 „zakaz wjazdu ciàgników rolniczych i po-
jazdów zaprz´gowych” (rys. 3.2.15.2) stosuje si´
w celu wyeliminowania ruchu pojazdów powolnych.
Umieszcza si´ go na drogach, gdzie poruszanie si´
tych pojazdów powodowa∏oby tamowanie ruchu in-
nym pojazdom, szczególnie przy wyprzedzaniu.
Znak B-9/12 „zakaz wjazdu rowerów i wózków r´cz-
nych” (rys. 3.2.15.3) stosuje si´ w tym samym celu
i z tego samego powodu, co znak B-6/8 — szczegól-
nie na ulicach.
Znak B-13/14 „zakaz wjazdu pojazdów z materia∏a-
mi wybuchowymi lub zapalnymi oraz materia∏ami
mogàcymi skaziç wod´” (rys. 3.2.15.4) stosuje si´
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w celu wyeliminowania ruchu pojazdów przewo˝à-
cych towary niebezpieczne z tych dróg, na których
majà zastosowanie kryteria opisane dla znaków 
B-13 i B-14 (pkt 3.2.13 i 3.2.14), np. z dróg przebie-
gajàcych przez osiedla mieszkaniowe, okolice re-
zerwatów, zbiorników wodnych, pla˝ itp.

Rys. 3.2.15.3. Znak B-9/12

Rys. 3.2.15.4. Znak B-13/14

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

Znak B-3/4/10 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
i motorowerów” (rys. 3.2.15.5) stosuje si´ w celu
wyeliminowania ruchu pojazdów wytwarzajàcych
ha∏as lub powodujàcych zatruwanie powietrza spa-
linami. Stosuje si´ go ze wzgl´du na charakter dro-
gi lub jej otoczenia, np. strefy ciszy, parki narodowe.

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

Znak B-6/8/9 „zakaz wjazdu pojazdów innych ni˝ sa-
mochodowe” (rys. 3.2.15.6) stosuje si´ na drogach
prowadzàcych ruch bezpoÊrednio do autostrady
lub drogi ekspresowej w celu wyeliminowania
wjazdu pojazdów, których ruch na tych drogach
jest zabroniony.
Je˝eli wyst´puje koniecznoÊç wprowadzenia zaka-
zu wjazdu innych rodzajów pojazdów ni˝ te, które
podano na rysunkach od 3.2.15.1 do 3.2.15.6, nale-
˝y stosowaç inne, odpowiednie symbole.

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

Rys. 3.2.16.1. Znak B-15

Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokoÊci
ponad ... m” (rys. 3.2.16.1) stosuje si´ przed wàski-
mi obiektami, jak np. tunele, mosty, wiadukty, przez
które nie mo˝na dopuÊciç przejazdu pojazdów
o szerokoÊci wi´kszej od podanej na znaku.

Rys. 3.2.16.2. Zastosowanie znaku B-15 na zw´˝onym
odcinku drogi
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Znak B-15 umieszcza si´, gdy odleg∏oÊç mi´dzy ele-
mentami konstrukcyjnymi obiektu ograniczajàcymi
skrajni´ poziomà jest mniejsza ni˝ 3,5 m. Liczba po-
dana na znaku powinna byç o 1,0 m mniejsza ni˝ od-
leg∏oÊç mi´dzy tymi elementami. Nale˝y przyjàç, ˝e
odleg∏oÊç przeje˝d˝ajàcego pojazdu od obydwu
Êcian powinna wynosiç po 0,5 m. Je˝eli np. odle-
g∏oÊç mi´dzy elementami konstrukcyjnymi obiektu
wynosi 3,2 m, na znaku nale˝y podaç wartoÊç 2,2 m.
Znak B-15 stosuje si´:
— na drogach jednokierunkowych,
— na drogach dwukierunkowych w po∏àczeniu ze

znakami B-31 i D-5 zgodnie z zasadami podany-
mi w punktach 2.2.12 i 3.2.32.

Znak B-15 mo˝e byç równie˝ stosowany w celu wy-
eliminowania szerokich pojazdów, np. z wàskich
ulic staromiejskich, na których wymijanie si´ szero-
kich pojazdów by∏oby niemo˝liwe lub bardzo
utrudnione. Przyk∏ad zastosowania znaku B-15 po-
kazano na rysunku 3.2.16.2.
Na drogach wielopasowych znak B-15 stosuje si´
w celu wskazania pasa ruchu, na którym zabronio-
ny jest ruch pojazdów o szerokoÊci wi´kszej od po-
danej na znaku. Znak umieszcza si´ nad pasem ru-
chu. Znak mo˝e byç uzupe∏nieniem znaku F-22.

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

Rys. 3.2.17.1. Znak B-16

Znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokoÊci po-
nad ... m” (rys. 3.2.17.1) nale˝y umieszczaç przed taki-
mi obiektami, jak np. tunele lub wiadukty, oraz przed
miejscami, gdzie przebiega linia sieci napowietrznej,
je˝eli wysokoÊç obiektu nad jezdnià jest mniejsza od
4,5 m. Na znaku podaje si´ liczb´ o 0,5 m mniejszà od
wysokoÊci obiektu nad jezdnià. Z tego wynika, ˝e naj-
wi´kszà wartoÊcià liczbowà podanà na znaku mo˝e
byç 3,9 m. WysokoÊç obiektu mierzy si´ w obr´bie
drogi, w miejscu, w którym odleg∏oÊç sklepienia
obiektu od jezdni jest najmniejsza.
Znak B-16 nale˝y powtórzyç, umieszczajàc go nad
jezdnià, np. na obiekcie. Powy˝sze zasady ustala-
nia wartoÊci podanej na znaku stosuje si´ równie˝
przy sklepieniach ∏ukowych, z tym ˝e pomiaru do-
konuje si´ w taki sposób, aby odst´p bezpieczeƒ-
stwa 0,5 m by∏ zachowany mi´dzy sklepieniem
a górnà kraw´dzià pojazdu jadàcego mo˝liwie jak
najbli˝ej Êciany obiektu.

W przypadkach gdy jezdnia pod obiektem ma wi´-
cej ni˝ dwa pasy ruchu dla jednego kierunku,
a sklepienie jest w kszta∏cie ∏uku, wówczas znaki
ograniczajàce wysokoÊç pojazdu umieszcza si´ nad
ka˝dym pasem z podaniem odpowiedniej wartoÊci
(rys. 3.2.17.2). Na znaku umieszczonym przed
obiektem podaje si´ najwi´kszà z wartoÊci okreÊlo-
nych na znakach umieszczonych na obiekcie.
Przed obiektami, pod którymi mo˝e byç dopuszczo-
ny tylko ruch pojazdów o wysokoÊci mniejszej od
4 m, mo˝na stosowaç urzàdzenia bramowe U-10
wed∏ug zasad okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia.

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

3.2.18. Zakaz wjazdu pojazdów o d∏ugoÊci 
ponad ... m

Rys. 3.2.18.1. Znak B-17

Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o d∏ugoÊci po-
nad...m” (rys. 3.2.18.1) stosuje si´ przed miejscami,
w których skr´canie lub zawracanie pojazdów
o d∏ugoÊci wi´kszej ni˝ wskazana na znaku jest bar-
dzo utrudnione lub niemo˝liwe.
Potrzeba zastosowania takiego znaku mo˝e wystà-
piç na drogach o bardzo ma∏ych promieniach ∏u-
ków poziomych, przy wjazdach na promy nieprzy-
stosowane do przewozu d∏ugich pojazdów, na uli-
cach bez przejazdu, na których zawracanie d∏ugich
pojazdów by∏oby utrudnione lub niemo˝liwe, oraz
w innych miejscach, gdzie wjazd tego typu pojaz-
dów powodowa∏by utrudnienia w ruchu.
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3.2.19. Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej
masie ca∏kowitej ponad ... t

Rys. 3.2.19.1. Znak B-18

Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej
masie ca∏kowitej ponad ... t” (rys. 3.2.19.1) stosuje
si´ przed odcinkami dróg, których noÊnoÊç jest nie-
wystarczajàca dla przejazdu pojazdów dopuszczo-
nych do ruchu bez ograniczeƒ. Na znaku podaje si´
wartoÊç wynikajàcà z rzeczywistej noÊnoÊci obiek-
tu lub drogi.
W uzasadnionych przypadkach znak ten mo˝e byç
stosowany równie˝ w zwiàzku z istnieniem przy
drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla któ-
rych wstrzàsy wynikajàce z ruchu ci´˝kich pojaz-
dów sà szkodliwe.
O ograniczeniach wynikajàcych ze znaków B-18 kie-
rowcy powinni byç wczeÊniej informowani, zgod-
nie z zasadami okreÊlonymi w punktach 7.2.5
i 7.2.6.

3.2.20. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi
wi´kszym ni˝ ... t

Rys. 3.2.20.1. Znak B-19

Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi
wi´kszym ni˝ ... t” (rys. 3.2.20.1) stosuje si´ przed
odcinkami dróg, których noÊnoÊç nawierzchni nie
jest dostosowana do nacisku osi pojedynczej po-
jazdu wynoszàcego 80 kN, a tak˝e przed odcinkami
dróg krajowych, których noÊnoÊç nie jest dostoso-
wana do nacisku 100 kN.
Na drogach o nawierzchni dostosowanej do noÊno-
Êci 100 kN, na których jadàcy nie sà informowani
o podwy˝szonej noÊnoÊci nawierzchni znakami z nu-
merem drogi, stosuje si´ znaki B-19 z wartoÊcià 10 t.
Na odcinkach dróg o nawierzchni dostosowanej do
noÊnoÊci 115 kN stosuje si´ znaki B-19 z wartoÊcià
11,5 t.

3.2.21. Stop

Rys. 3.2.21.1. Znak B-20

Znak B-20 „stop” (rys. 3.2.21.1) stosuje si´ w celu
wprowadzenia w okreÊlonych warunkach obowiàz-
ku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzy˝o-
wanie z drogà z pierwszeƒstwem, na przejazd kole-
jowy niestrze˝ony (kategorii D), na przejazd tram-
wajowy, a tak˝e w innych miejscach przecinania si´
kierunków ruchu, jak wyjazd z obiektu, wlot drogi
gruntowej itp. Dopuszcza si´ stosowanie znaku 
B-20 dla kierujàcych tramwajami, gdy torowisko
przecina drog´ publicznà.
Znak B-20 stosuje si´, gdy brak jest dostatecznej
widocznoÊci na zatrzymanie pojazdu przed skrzy˝o-
waniem lub przejazdem. WidocznoÊç na zatrzyma-
nie si´ przed skrzy˝owaniem dla jadàcych drogà
podporzàdkowanà ustala si´ za pomocà trójkàta
widocznoÊci (rys. 3.2.21.2).
W celu wyznaczenia trójkàta widocznoÊci nale˝y
okreÊliç wielkoÊci s i L. WielkoÊç s okreÊla si´ z wy-
kresu na rysunku 3.2.21.3. WielkoÊç L okreÊla si´ ze
wzoru:

vp2
L = (s+l) ——

vp1

gdzie:
s — widocznoÊç na zatrzymanie si´ w m,
vp1 — pr´dkoÊç dopuszczalna dla drogi podpo-

rzàdkowanej w km/h,
vp2 — pr´dkoÊç dopuszczalna dla drogi z pierw-

szeƒstwem przejazdu w km/h,
l — d∏ugoÊç pojazdu w m.

Rys. 3.2.21.2. WidocznoÊç na zatrzymanie si´ przed
skrzy˝owaniem
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Je˝eli oka˝e si´, ˝e w polu trójkàta widocznoÊci
znajdujà si´ przeszkody, które w znaczny sposób
utrudniajà spostrzeganie pojazdów poruszajàcych
si´ po drodze z pierwszeƒstwem przejazdu, nale˝y
na drodze podporzàdkowanej umieÊciç znak B-20
lub ograniczyç pr´dkoÊç na drodze podporzàdko-
wanej. W przypadku ograniczenia pr´dkoÊci, nale-
˝y ponownie ustaliç trójkàt widocznoÊci.
Znak B-20 nale˝y stosowaç z du˝à rozwagà, aby nie
uleg∏ on deprecjacji. Znak ten mo˝e byç umieszczo-
ny na jednym lub dwóch wlotach na skrzy˝owanie,
tam gdzie wyst´puje brak widocznoÊci.

Rys. 3.2.21.3. Zale˝noÊç odleg∏oÊci widocznoÊci na zatrzy-
manie od pr´dkoÊci i pochylenia pod∏u˝nego

Warunki widocznoÊci na przejazdach kolejowych
kategorii D regulujà odr´bne przepisy.
Trójkàt widocznoÊci dla przejazdu przez torowiska
tramwajowe wyznacza si´ w analogiczny sposób,
jak dla przejazdów kolejowych.
Znak B-20 umieszcza si´ mo˝liwie jak najbli˝ej
skrzy˝owania i nie dalej ni˝ 25 m od niego w obsza-
rze zabudowanym. Odleg∏oÊç umieszczenia znaku
nale˝y mierzyç od kraw´dzi jezdni drogi poprzecz-
nej lub od skrajnej szyny. Dopuszcza si´ umieszcze-
nie znaku B-20 wraz ze znakiem G-3 lub G-4 (na jed-
nym s∏upku).
Na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci wi´kszej od
60 km/h znak B-20 powinien byç poprzedzony
w odleg∏oÊci 150—300 m znakiem A-7 z tabliczkà
z napisem „Stop” i podaniem odleg∏oÊci od miej-
sca umieszczenia znaku B-20.
Je˝eli znak B-20 umieszczony jest na drodze o na-
wierzchni bitumicznej, to miejsce, w którym kieru-
jàcy ma zatrzymaç pojazd, powinno byç uzupe∏nio-
ne linià bezwzgl´dnego zatrzymania — stop. Znak

B-20 nie mo˝e wyst´powaç samodzielnie na skrzy-
˝owaniach. Nale˝y go stosowaç odpowiednio ze
znakami D-1 lub A-6 (pkt 5.2.1. lub 2.2.6).
W przypadku gdy droga z pierwszeƒstwem przejaz-
du zmienia kierunek na skrzy˝owaniu, wówczas
pod znakiem B-20 umieszcza si´ tabliczk´ T-6c
(pkt 2.2.8, rys. 2.2.8.3).

3.2.22. Zakaz skr´cania w lewo

Znak B-21 „zakaz skr´cania w lewo” (rys. 3.2.22.1)
zabraniajàcy skr´cania w lewo i zawracania na naj-
bli˝szym skrzy˝owaniu stosuje si´ przed skrzy˝o-
waniami na tych drogach, na których przy du˝ym
nat´˝eniu ruchu na wprost w obu kierunkach pojaz-
dy skr´cajàce w lewo utrudniajà ruch i zmniejszajà
przepustowoÊç skrzy˝owania.

Rys. 3.2.22.1. Znak B-21

Umieszczenie znaku B-21 w obr´bie skrzy˝owania
oznacza, ˝e dotyczy on tylko najbli˝szej jezdni,
przed którà si´ znajduje. Znak ten stosuje si´ tak˝e
jako znak dope∏niajàcy w sytuacjach opisanych
w punktach 3.2.1. i 3.2.2. Znak B-21 powinien byç
umieszczony w odleg∏oÊci do 50 m przed skrzy˝o-
waniem oraz na jezdni jednokierunkowej powtó-
rzony bezpoÊrednio przed skrzy˝owaniem po lewej
stronie (rys. 3.2.22.2).

Rys. 3.2.22.2. Powtórzenie znaku B-21 na drodze jedno-
kierunkowej
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Zaleca si´ powtórzyç znak ten bezpoÊrednio przed
skrzy˝owaniem na jezdni dwukierunkowej po pra-
wej stronie (rys. 3.2.22.3).

Rys. 3.2.22.3. Powtórzenie znaku B-21 na drodze dwukie-
runkowej

Znak B-21 zaleca si´ uzupe∏niaç odpowiednimi od-
mianami znaku F-7 (pkt 7.2.7), wskazujàcymi mo˝li-
woÊç wykonania skr´tu przy wykorzystaniu przyle-
g∏ego uk∏adu dróg.

Rys. 3.2.22.4. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazujàcym mo˝liwoÊç dojazdu do drogi
poprzez skr´canie w prawo na nast´pnym
skrzy˝owaniu

Znaki wskazujàce sposób jazdy w zwiàzku z zaka-
zem skr´cania w lewo na najbli˝szym skrzy˝owaniu
umieszcza si´ ∏àcznie ze znakiem B-21, a znaki
wskazujàce sposób jazdy w zwiàzku z zakazem
skr´cania w lewo na nast´pnym skrzy˝owaniu sa-
modzielnie przed skrzy˝owaniem, na którym rozpo-
czyna si´ trasa objazdowa.

Rys. 3.2.22.5. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazujàcym mo˝liwoÊç dojazdu do drogi
poprzez skr´canie w lewo na nast´pnym
skrzy˝owaniu

Rys. 3.2.22.6. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazujàcym tras´ objazdu w prawo
w zwiàzku z zakazem skr´cania w lewo na
nast´pnym skrzy˝owaniu
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Rys. 3.2.22.7. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazujàcym tras´ objazdu w lewo
w zwiàzku z zakazem skr´cania w lewo na
nast´pnym skrzy˝owaniu

Przyk∏ady 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 Êwietlnej mo˝e byç stosowany
na skrzy˝owaniach, na których warunki ruchu po-
wodujà koniecznoÊç okresowego zabronienia skr´-
cania pojazdów. Znak w∏àczany jest automatycznie
przy okreÊlonym nat´˝eniu ruchu pojazdów lub
przez s∏u˝by monitorujàce ruch.

3.2.23. Zakaz skr´cania w prawo

Znak B-22 „zakaz skr´cania w prawo” (rys. 3.2.23.1)
stosuje si´ w celu zabronienia skr´cania pojazdów
w prawo na najbli˝szym skrzy˝owaniu, w szczegól-
noÊci ze wzgl´du na:
— ma∏y promieƒ ∏uku, 
— ma∏à szerokoÊç jezdni drogi odga∏´ziajàcej si´

w prawo,
— warunki ruchu wynikajàce z bardzo intensywne-

go ruchu pieszych (skr´cajàce pojazdy mogà ta-
mowaç ruch na pasie drogi, którà opuszczajà).

Rys. 3.2.23.1. Znak B-22

Znak ten stosuje si´ tak˝e jako znak dope∏niajàcy
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 obr´bie skrzy˝owania
oznacza, ˝e dotyczy on tylko najbli˝szej jezdni,
przed którà si´ znajduje.

Rys. 3.2.23.2. Zastosowanie znaku B-22 ze znakiem F-7
wskazujàcym mo˝liwoÊç dojazdu do drogi
poprzez skr´canie w lewo na nast´pnym
skrzy˝owaniu

Rys. 3.2.23.3. Zastosowanie znaku B-22 ze znakiem F-7
wskazujàcym tras´ objazdu w lewo
w zwiàzku z zakazem skr´cania w prawo na
nast´pnym skrzy˝owaniu
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Zasady umieszczania znaku B-22 sà takie same jak
znaku B-21, z tym ˝e znak ten powtarza si´ bezpo-
Êrednio przed skrzy˝owaniem tylko po prawej stro-
nie jezdni.
Znak ten mo˝e byç uzupe∏niony odpowiednià od-
mianà znaku F-7; znak F-7 wskazujàcy sposób jaz-
dy w zwiàzku z zakazem skr´cania w prawo na
najbli˝szym skrzy˝owaniu umieszcza si´ ∏àcznie
ze znakiem B-22, natomiast znak F-7 wskazujàcy
sposób jazdy w zwiàzku z zakazem skr´cania
w prawo na najbli˝szym skrzy˝owaniu przed
skrzy˝owaniem, na którym rozpoczyna si´ trasa
objazdu. Przyk∏ady 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 Êwietlnej mo˝e byç stosowany
na skrzy˝owaniach, na których warunki ruchu po-
wodujà koniecznoÊç okresowego zabronienia skr´-
cania pojazdów. Znak w∏àczany jest automatycznie
przy okreÊlonym nat´˝eniu ruchu pojazdów lub
przez s∏u˝by monitorujàce ruch.

3.2.24. Zakaz zawracania

Rys. 3.2.24.1. Znak B-23

Znak B-23 „zakaz zawracania” (rys. 3.2.24.1) stosuje
si´ w celu zabronienia zawracania, je˝eli manewr
ten, zw∏aszcza gdy jest cz´sto wykonywany, mo˝e
powodowaç utrudnienie ruchu, w szczególnoÊci
podczas du˝ego jego nat´˝enia i stosunkowo ma∏ej
szerokoÊci drogi (jezdni) lub pasa dzielàcego jezdnie.
Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca umiesz-
czenia znaku do najbli˝szego skrzy˝owania w∏àcz-
nie. Znak umieszcza si´:
— w pobli˝u skrzy˝owania, je˝eli ma dotyczyç tyl-

ko skrzy˝owania,
— w oddaleniu od skrzy˝owania, je˝eli zakaz ma

objàç równie˝ odcinek drogi poprzedzajàcy
skrzy˝owanie.

3.2.25. Koniec zakazu zawracania

Znak B-24 „koniec zakazu zawracania”
(rys. 3.2.25.1) stosuje si´ w celu uchylenia zakazu

zawracania, je˝eli odcinek drogi obj´ty tym zaka-
zem koƒczy si´ przed skrzy˝owaniem.
Znak umieszcza si´ w tym miejscu, w którym zakaz
przestaje obowiàzywaç.

Rys. 3.2.25.1. Znak B-24

3.2.26. Zakaz wyprzedzania

Rys. 3.2.26.1. Znak B-25

Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” (rys. 3.2.26.1) sto-
suje si´ w celu zabronienia wyprzedzania pojazda-
mi silnikowymi innych pojazdów silnikowych wie-
loÊladowych, je˝eli wykonanie tego manewru
stwarza zagro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu, w szcze-
gólnoÊci:
— na wàskich jezdniach,
— na stromych wzniesieniach,
— przed zw´˝onymi odcinkami dróg lub na tych

odcinkach, je˝eli pojazdy powinny poruszaç
si´ tylko po jednym pasie ruchu (w jednym
kierunku),

— w przypadku gdy brak widocznoÊci niezb´dnej
do wykonania tego manewru jest niew∏aÊciwie
oceniany przez kierujàcych.

Znaku tego nie stosuje si´ na jezdniach, na któ-
rych istniejà co najmniej dwa pasy ruchu dla jed-
nego kierunku, nawet w tych przypadkach, gdy
nast´puje zmniejszenie liczby pasów ruchu, np.
z czterech lub trzech do dwóch oraz z dwóch do
jednego.
W razie potrzeby wprowadzenia zakazu wyprzedza-
nia tylko dla okreÊlonych pojazdów pod znakiem 
B-25 umieszcza si´ tabliczk´ T-23a—j (rys. 3.2.34.2)
z symbolem pojazdu. 



Dziennik Ustaw Nr 220 — 69 — Poz. 2181

3.2.27. Zakaz wyprzedzania przez samochody 
ci´˝arowe

Rys. 3.2.27.1. Znak B-26

Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody
ci´˝arowe” (rys. 3.2.27.1) stosuje si´ w celu zabro-
nienia wyprzedzania samochodami ci´˝arowymi
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej
3,5 t innych pojazdów silnikowych wieloÊlado-
wych, je˝eli wykonywanie tego manewru stwarza
zagro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu, w szczególnoÊci:
— na wàskich jezdniach,
— na stromych wzniesieniach lub spadkach,
— przy du˝ym nat´˝eniu ruchu i znacznym udziale

samochodów ci´˝arowych.
Ponadto znak B-26 mo˝e byç stosowany, ze wzgl´-
du na potrzeby organizacji ruchu, np. zachodzi po-
trzeba utrzymania samochodów ci´˝arowych na
prawym pasie ruchu.
Znak B-26 zabrania wyprzedzania równie˝ przez po-
jazdy specjalne lub u˝ywane do celów specjalnych
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej
3,5 t oraz ciàgniki samochodowe.

3.2.28. Koniec zakazu wyprzedzania

Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania”
(rys. 3.2.28.1) stosuje si´ w celu uchylenia zakazu
wyprzedzania, je˝eli odcinek drogi obj´ty tym zaka-
zem koƒczy si´ przed skrzy˝owaniem.
Znak B-27 umieszcza si´ w tym miejscu, w którym
zakaz przestaje obowiàzywaç.

Rys. 3.2.28.1. Znak B-27

3.2.29. Koniec zakazu wyprzedzania 
przez samochody ci´˝arowe

Rys. 3.2.29.1. Znak B-28

Znak B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez sa-
mochody ci´˝arowe” (rys. 3.2.29.1) stosuje si´
w celu uchylenia zakazu wyprzedzania, je˝eli odci-
nek drogi obj´ty tym zakazem koƒczy si´ przed
skrzy˝owaniem. Znak B-28 umieszcza si´ w miej-
scu, w którym zakaz przestaje obowiàzywaç.

3.2.30. Zakaz u˝ywania sygna∏ów dêwi´kowych

Rys. 3.2.30.1. Znak B-29

Znak B-29 „zakaz u˝ywania sygna∏ów dêwi´ko-
wych” (rys. 3.2.30.1) stosuje si´ poza obszarem za-
budowanym przed obiektami (miejscami), które ze
wzgl´du na swój charakter powinny byç chronione
przed ha∏asem. Nale˝y zaliczyç do nich zak∏ady
lecznicze, sanatoria, szko∏y, parki, rezerwaty przyro-
dy, oÊrodki wypoczynkowe itp.
Znak B-29 umieszcza si´ w odleg∏oÊci oko∏o
150 m przed chronionym obiektem (miejscem). 

3.2.31. Koniec zakazu u˝ywania sygna∏ów 
dêwi´kowych

Rys. 3.2.31.1. Znak B-30
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Znak B-30 „koniec zakazu u˝ywania sygna∏ów
dêwi´kowych” (rys. 3.2.31.1) stosuje si´ w celu od-
wo∏ania zakazu u˝ywania sygna∏ów dêwi´kowych,
je˝eli odcinek drogi obj´ty tym zakazem koƒczy si´
przed skrzy˝owaniem. Znak B-30 umieszcza si´
w tym samym przekroju drogi co znak B-29.

3.2.32. Pierwszeƒstwo dla nadje˝d˝ajàcych
z przeciwka

Rys. 3.2.32.1. Znak B-31

Znak B-31 „pierwszeƒstwo dla nadje˝d˝ajàcych
z przeciwka” (rys. 3.2.32.1) stosuje si´ w celu wska-
zania obowiàzku ustàpienia pierwszeƒstwa przejaz-
du jadàcym z przeciwka. 
Znak stosuje si´ przed takimi zw´˝onymi odcinka-
mi jezdni, nieprzekraczajàcymi 150 m, na których
nie mogà wyminàç si´ pojazdy o szerokoÊci 2,5 m,
i które sà w ca∏oÊci (∏àcznie z wjazdem na nie) wi-
doczne dla kierujàcych zbli˝ajàcych si´ do miejsca
umieszczenia znaku B-31. Je˝eli d∏ugoÊç zw´˝enia
przekracza 150 m, nale˝y stosowaç zasady okreÊlo-
ne w punkcie 2.2.12.
Znak B-31 nale˝y umieszczaç mo˝liwie blisko zw´-
˝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 podaç rzeczywistà odleg∏oÊç
znaku od poczàtku zw´˝enia.
JednoczeÊnie z zastosowaniem znaku B-31, z prze-
ciwnej strony zw´˝enia nale˝y umieÊciç znak D-5
(pkt 5.2.5). Je˝eli nat´˝enie ruchu w przeciwnych
kierunkach ulega du˝ym wahaniom w ciàgu doby,
pierwszeƒstwo przejazdu przez zw´˝ony odcinek
drogi mo˝e byç zmieniane w ustalonych okresach
doby przez zmian´ znaków B-31 i D-5.
Je˝eli zw´˝enie jezdni wyst´pujàce jednostronnie
zosta∏o oznakowane znakami A-12b i A-12c,
a pierwszeƒstwo majà kierujàcy wje˝d˝ajàcy na
zw´˝ony odcinek po stronie, na której nie wyst´pu-
je zw´˝enie, wówczas znaku B-31 nie stosuje si´.
Przy okreÊlaniu pierwszeƒstwa przejazdu na zw´˝o-
nych odcinkach jezdni nale˝y dokonaç analizy wa-
runków drogowo-ruchowych, a w szczególnoÊci:
— kierunków pochyleƒ pod∏u˝nych jezdni przed

i na zw´˝eniu,
— nat´˝enia ruchu pojazdów dla ka˝dego kierunku,
— struktury rodzajowej pojazdów,

— udzia∏u komunikacji zbiorowej dla ka˝dego kie-
runku.

Kierunek z pierwszeƒstwem nale˝y ustaliç w taki
sposób, aby ruch pojazdów by∏ ekonomiczny (mini-
malizacja globalnych strat czasu) i p∏ynny, z zacho-
waniem bezpieczeƒstwa ruchu.

3.2.33. Stój — kontrola celna

Rys. 3.2.33.1. Znak B-32

Znak B-32 „stój — kontrola celna” (rys. 3.2.33.1)
stosuje si´ dla wskazania obowiàzku zatrzymania
pojazdu w celu kontroli celnej. Znak B-32 po odpo-
wiedniej zmianie napisu mo˝e byç stosowany dla
wskazania obowiàzku zatrzymania si´ w innych ce-
lach omówionych w dalszym ciàgu niniejszego
punktu.
Odmiany znaku B-32 stosuje si´ w szczególnoÊci:
— na przejÊciach granicznych,
— na przejazdach kolejowych,
— przed wjazdami na prom,
— przed punktami kontroli drogowej.
Dla oznaczenia miejsca kontroli celnej znak B-32
umieszcza si´ w tym miejscu, w którym powinno
nastàpiç zatrzymanie pojazdu. W sprawie lokaliza-
cji znaku nale˝y zasi´gnàç opinii miejscowego or-
ganu celnego. Na znaku pod czarnà kreskà umiesz-
cza si´ napis w takim brzmieniu i w takim alfabecie,
jakie zastosowano na analogicznym znaku usta-
wionym po przeciwnej stronie granicy, w kraju sà-
siadujàcym w tym miejscu z Polskà.
W miejscach, w których odbywa si´ odprawa celna
do krajów skandynawskich, w dolnej cz´Êci bia∏ego
t∏a umieszcza si´ napis „CUSTOMS”.

Rys. 3.2.33.2. Znak B-32a
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Znak B-32a „kontrola graniczna” (rys. 3.2.33.2) sto-
suje si´ przed przejÊciem granicznym, miejscem
przekraczania granicy paƒstwowej lub innym miej-
scem, w którym przeprowadzana jest kontrola gra-
niczna, je˝eli kontrola ta nie odbywa si´ ∏àcznie
z celnà i wymaga odr´bnego zatrzymania pojazdu.
W sprawie lokalizacji znaku nale˝y zasi´gnàç opinii
w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicznej.

Rys. 3.2.33.3. Znak B-32b

Znaki B-32b „rogatka uszkodzona” (rys. 3.2.33.3)
i B-32c „sygnalizacja uszkodzona” (rys. 3.2.33.4)
stosuje si´ odpowiednio w razie uszkodzenia roga-
tek lub pó∏rogatek albo uszkodzenia sygnalizacji
Êwietlnej na przejeêdzie kolejowym. W razie
umieszczenia znaków B-32b lub B-32c konieczne
jest zapewnienie sta∏ej obecnoÊci osoby kierujàcej
ruchem na przejeêdzie kolejowym.

Rys. 3.2.33.4. Znak B-32c

Rys. 3.2.33.5. Znak B-32d

Znak B-32d „wjazd na prom” (rys. 3.2.33.5) stosuje
si´ przed wjazdami na promy przewo˝àce pojazdy.

Rys. 3.2.33.6. Znak B-32e

Znak B-32e „kontrola drogowa” (rys. 3.2.33.6) sto-
suje si´ przed punktami kontroli drogowej.
Je˝eli powodem zatrzymania pojazdu sà inne przy-
czyny ni˝ wymienione wy˝ej, to na znaku B-32
umieszcza si´ napis podajàcy powód zatrzymania.
W przypadku gdy napisu nie mo˝na sformu∏owaç
krótko, tak aby mieÊci∏ si´ na znaku na bia∏ym tle,
wówczas napis nale˝y umieÊciç na tabliczce pod
znakiem.

3.2.34. Ograniczenie pr´dkoÊci

3.2.34.1. Zasady ogólne

Znak B-33 „ograniczenie pr´dkoÊci” (rys. 3.2.34.1)
powinien byç umieszczony tylko w tych przypad-
kach, gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub za-
stosowane oznakowanie ostrzegawcze i urzàdzenia
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego mogà w niedo-
stateczny sposób wskazywaç kierujàcym na ko-
niecznoÊç zmniejszenia pr´dkoÊci.

Rys. 3.2.34.1. Znak B-33

Znak B-33 w zasadzie powinien byç poprzedzony
znakami ostrzegawczymi podajàcymi przyczyn´
ograniczenia pr´dkoÊci, np. roboty na drodze, nie-
bezpieczny zakr´t, Êliska jezdnia, inne niebezpie-
czeƒstwo itp. Nie stosuje si´ znaków B-33, je˝eli
kierujàcy w jednoznaczny, niebudzàcy wàtpliwoÊci
sposób mo˝e oceniç geometri´ drogi oraz jej stan
techniczny. Liczba podana na znaku wyra˝a pr´d-
koÊç w km/h; podaje si´ jà z dok∏adnoÊcià do
10 km/h.
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Pr´dkoÊç podawana na znaku B-33 nie powinna
byç mniejsza ni˝:
— 50 km/h poza obszarem zabudowanym; ni˝sze

pr´dkoÊci mo˝na stosowaç wyjàtkowo na krót-
kich odcinkach, je˝eli spowodowane jest to sta-
nem technicznym drogi lub obiektu drogowego
albo nag∏à zmianà geometrii drogi niezauwa˝al-
nej dla kierujàcych, np. ma∏y promieƒ ∏uku na
∏àcznicy na w´êle, a tak˝e przy czasowych zmia-
nach organizacji ruchu drogowego,

— 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba ˝e za-
stosowano progi zwalniajàce.

W przypadku ograniczenia pr´dkoÊci wynikajàcego
ze stosowania progów zwalniajàcych dopuszcza
si´ ograniczenie pr´dkoÊci poni˝ej 30 km/h odpo-
wiednio do kszta∏tu i wymiaru progów. W tym przy-
padku liczba wyra˝ajàca ograniczenie pr´dkoÊci na
znaku B-33 mo˝e byç podawana z dok∏adnoÊcià do
5 km/h.

3.2.34.2. Zasady ograniczania pr´dkoÊci

Znak B-33 umieszcza si´, gdy dzia∏ania techniczne
w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu na-
wierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu po-
jazdów itp. nie wp∏ywajà w dostateczny sposób na
popraw´ bezpieczeƒstwa.
Ograniczenie pr´dkoÊci wyra˝one znakiem B-33
mo˝na stosowaç:
— je˝eli odcinek drogi o Êliskiej nawierzchni jest

poprzedzony bardzo szorstkà lub szorstkà na-
wierzchnià,

— dla oznakowania robót prowadzonych w pasie
drogowym,

— w innych uzasadnionych okolicznoÊciach, np. na
niektórych ∏ukach, gdy ograniczenie pr´dkoÊci po-
winno wp∏ynàç na popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu.

W razie potrzeby ograniczenia pr´dkoÊci, np. ze
wzgl´du na stan nawierzchni, noÊnoÊç obiektu mo-
stowego, nadmierny ha∏as, geometri´ drogi itp. tyl-
ko dla okreÊlonych rodzajów pojazdów, np. motocy-
kli, samochodów ci´˝arowych, ciàgników rolni-
czych, pojazdów silnikowych z przyczepà, pojazdów
z przyczepà kempingowà, autobusów, trolejbusów,
pojazdów z materia∏ami niebezpiecznymi, pojaz-
dów z materia∏ami wybuchowymi lub ∏atwo zapal-
nymi, pojazdów z materia∏ami, które mogà skaziç
wod´ — pod znakiem B-33 nale˝y umieÊciç tablicz-
k´ z symbolem takiego pojazdu (rys. 3.2.34.2).

Rys. 3.2.34.2. Tabliczki T-23a—j:

a) T-23a tabliczka wskazujàca motocykle

b) T-23b tabliczka wskazujàca samochody ci´˝arowe, po-
jazdy specjalne, pojazdy u˝ywane do celów specjal-
nych, o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajà-
cej 3,5 t, oraz ciàgniki samochodowe

c) T-23c tabliczka wskazujàca ciàgniki rolnicze i pojazdy
wolnobie˝ne

d) T-23d tabliczka wskazujàca pojazdy silnikowe z przy-
czepà

e) T-23e tabliczka wskazujàca pojazdy z przyczepà kem-
pingowà

f) T-23f tabliczka wskazujàca autobusy

g) T-23g tabliczka wskazujàca trolejbusy

h) T-23h tabliczka wskazujàca pojazdy z materia∏ami nie-
bezpiecznymi
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i) T-23i tabliczka wskazujàca pojazdy z materia∏ami wy-
buchowymi lub ∏atwo zapalnymi

j) T-23j tabliczka wskazujàca pojazdy z materia∏ami, któ-
re mogà skaziç wod´

3.2.34.3. Wskazywanie podniesionej pr´dkoÊci
w obszarze zabudowanym

W celu podniesienia dopuszczalnej pr´dkoÊci w ob-
szarze zabudowanym nale˝y przeprowadziç szcze-
gó∏owà analiz´ bezpieczeƒstwa ruchu uwzgl´dnia-
jàcà w szczególnoÊci nast´pujàce kryteria:
— wypadki drogowe, z uwzgl´dnieniem wypad-

ków z pieszymi,
— zagospodarowanie otoczenia drogi,
— odleg∏oÊç mi´dzy skrzy˝owaniami,
— nat´˝enie ruchu poprzecznego pojazdów i pie-

szych,
— szerokoÊç jezdni i liczb´ pasów ruchu,
— nat´˝enie ruchu pojazdów powolnych.

Dopuszczalnà pr´dkoÊç w obszarze zabudowanym
mo˝na podnieÊç do 70, maksymalnie do 80 km/h,
na odcinkach pomi´dzy skrzy˝owaniami, na któ-
rych nie wyst´puje ruch pieszy. 

3.2.34.4. Stosowanie znaku B-33

Ze wzgl´du na ograniczenia pr´dkoÊci obowiàzujà-
ce na podstawie przepisów o ruchu drogowym na
wszystkich drogach, zastosowanie znaku B-33 w
praktyce powoduje zmian´ istniejàcego ju˝ ograni-
czenia, przy czym taka zmiana mo˝e dotyczyç rów-
nie˝ ograniczenia wskazanego znakiem B-33. Sto-
sowanie znaków B-33 na kolejnych odcinkach dro-
gi oznacza, ˝e jedno ograniczenie dopuszczalnej
pr´dkoÊci „przechodzi” w inne. Je˝eli natomiast
stosuje si´ znak B-34 (pkt 3.2.35.1), oznacza to, ˝e
za znakiem obowiàzuje ograniczenie pr´dkoÊci
okreÊlone w ustawie — Prawo o ruchu drogowym.

Ograniczenie pr´dkoÊci okreÊlone znakiem B-33
obowiàzuje do miejsca umieszczenia znaku okre-
Êlajàcego poczàtek strefy zamieszkania, poczàtek
lub koniec obszaru zabudowanego. Je˝eli za zna-
kiem okreÊlajàcym poczàtek lub koniec obszaru za-
budowanego ma obowiàzywaç pr´dkoÊç wyra˝ona
umieszczonym wczeÊniej znakiem B-33, to znak
z takà pr´dkoÊcià nale˝y powtórzyç za znakiem 
D-42 lub D-43.

Tabela 3.2. WartoÊç pr´dkoÊci [km/h] przy jej stopnio-
waniu

W celu unikni´cia zaskakiwania kierowców koniecz-
noÊcià nag∏ego znacznego ograniczenia pr´dkoÊci
nale˝y stosowaç zasad´ stopniowego jej zmniejsza-
nia, je˝eli ró˝nica pomi´dzy dopuszczalnà pr´dko-
Êcià na danym odcinku drogi a pr´dkoÊcià, która ma
byç wprowadzona, przekracza 30 km/h. W takich
przypadkach nale˝y stosowaç znaki stopniujàce
ograniczenie pr´dkoÊci, to jest pokazujàce pr´dkoÊç
poÊrednià. Dopuszcza si´ niestosowanie stopnio-
wania pr´dkoÊci przy ró˝nicy pr´dkoÊci 40 km/h, je-
˝eli poczàtkowa pr´dkoÊç dopuszczalna nie przekra-
cza 90 km/h. Odpowiednie wartoÊci na znakach na-
le˝y podawaç zgodnie z przedstawionymi w ta-
beli 3.2.
Przy stopniowym zmniejszaniu dopuszczalnej
pr´dkoÊci odleg∏oÊç mi´dzy znakami B-33 powinna
wynosiç od 100 m do 70 m.
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3.2.35. Koniec ograniczenia pr´dkoÊci

Rys. 3.2.35.1. Znak B-34

Znak B-34 „koniec ograniczenia pr´dkoÊci”
(rys. 3.2.35.1) stosuje si´ w celu uchylenia ograni-
czenia pr´dkoÊci, wprowadzonego znakiem B-33, w
przypadkach okreÊlonych w punkcie 3.2.34.
Znak B-34 umieszcza si´ na koƒcu odcinka drogi
o ograniczonej pr´dkoÊci, je˝eli ograniczenie to nie
zosta∏o uchylone przez skrzy˝owanie.

3.2.36. Zakaz postoju

Rys. 3.2.36.1. Znak B-35

Znak B-35 „zakaz postoju” (rys. 3.2.36.1) stosuje si´
w miejscach, w których wyst´puje koniecznoÊç
ograniczenia postoju na drodze. Znak nale˝y
umieszczaç po tej stronie drogi, po której zakaz ma
obowiàzywaç; dotyczy to tak˝e drogi jednokierun-
kowej.
W tych miejscach, gdzie obowiàzuje zakaz, a mo˝li-
we jest dopuszczenie postoju pojazdu poza jezdnià
na poboczu, na chodniku lub w zatoce nale˝y:
— wskazaç mo˝liwoÊç postoju znakiem D-15, D-18

lub D-19 albo znakiem poziomym P-18 „stano-
wisko postojowe” lub P-19 „linia wyznaczajàca
pas postojowy”, ewentualnie

— pod znakiem zakazu umieÊciç tabliczk´ z napi-
sem „Nie dotyczy chodnika (pobocza)”.

Znak B-35 stosuje si´ tak˝e w miejscach, w których
— ze wzgl´du na warunki ruchu — nale˝y umo˝li-
wiç krótkotrwa∏e unieruchomienie pojazdu w celu
zabrania lub wysadzenia pasa˝era przed takimi
obiektami, jak: urz´dy, instytucje, budynki u˝ytecz-
noÊci publicznej itp.
Dopuszcza si´ wykonywanie znaków B-35 jako
dwustronnych; ich umieszczanie na drogach dwu-

kierunkowych u∏atwia orientacj´ kierowcom zamie-
rzajàcym podjechaç do lewej kraw´dzi jezdni.
W celu oznaczenia poczàtku, kontynuacji lub uchy-
lenia przed skrzy˝owaniem zakazu wyra˝onego
znakiem B-35, B-36, B-37, B-38 stosuje si´ ∏àcznie
ze znakiem, odpowiednio:
a) tabliczk´ T-25a (rys. 3.2.36.2) wskazujàcà poczà-

tek zakazu; stosuje si´ jà, gdy zakaz rozpoczyna
si´ mi´dzy skrzy˝owaniami,

Rys. 3.2.36.2. Tabliczka T-25a

b) tabliczk´ T-25b (rys. 3.2.36.3) wskazujàcà konty-
nuacj´ zakazu; stosuje si´ jà:
— za ka˝dym miejscem przeznaczonym do za-

wracania (poza skrzy˝owaniem),
— za wyjazdem z drogi gruntowej lub we-

wn´trznej na drog´ publicznà,
— za wyjazdem z obiektu przydro˝nego,
— co 200—250 m, je˝eli d∏ugoÊç odcinka drogi

obj´tego zakazem postoju (mi´dzy skrzy˝o-
waniami) w obszarze zabudowanym wynosi
ponad 400 m,

— co 400—500 m, je˝eli d∏ugoÊç odcinka drogi
obj´tego zakazem postoju (mi´dzy skrzy˝o-
waniami) poza obszarem zabudowanym wy-
nosi ponad 800 m,

Rys. 3.2.36.3. Tabliczka T-25b

c) tabliczk´ T-25c (rys. 3.2.36.4) wskazujàcà koniec
zakazu umieszcza si´ na koƒcu odcinka jezdni
(drogi) obj´tego zakazem postoju, z wyjàtkiem
przypadku gdy na dalszym odcinku obowiàzuje
zakaz zatrzymywania si´ (rys. 3.2.37.2).
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Rys. 3.2.36.4. Tabliczka T-25c

Przyk∏ad zastosowania tabliczek T-25a, T-25b, T-25c
pokazano na rysunku 3.2.36.6.

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

W celu wskazania strony placu, przy której obowià-
zuje zakaz wyra˝ony znakiem B-35, B-36, B-37 lub
B-38 pod znakiem umieszcza si´ tabliczk´ T-26
(rys. 3.2.36.5).

Rys. 3.2.36.5. Tabliczka T-26

Znak z tabliczkà T-26 umieszcza si´ w Êrodku boku
obj´tego zakazem, równolegle do jego kraw´dzi.
Znaki B-35 lub B-36 z tabliczkà T-26 stosuje si´
w celu zapewnienia przejezdnoÊci dróg po˝aro-

wych na placach, a tak˝e w pobli˝u obiektów spe-
cjalnych (banki, obiekty MON itp.). Przyk∏ad zasto-
sowania znaku B-36 z tabliczkà T-26 pokazano na
rysunku 3.2.36.7.

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

Je˝eli zakaz postoju nie obowiàzuje ca∏à dob´, to
na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje si´
godziny obowiàzywania (rys. 3.2.36.8) wed∏ug za-
sad okreÊlonych w punkcie 3.2.1.

Rys. 3.2.36.8. Znak B-35 z informacjà o okresie obowià-
zywania zakazu

Je˝eli dopuszczone jest zatrzymanie pojazdu na
czas d∏u˝szy ni˝ 1 min, na znaku nale˝y umieÊciç
napis okreÊlajàcy czas dopuszczonego postoju
(rys. 3.2.36.9).
Przyk∏ady innych zastosowaƒ napisów na znakach
i tabliczkach zawierajà rysunki: 3.2.36.10, 3.2.36.11
i 3.2.36.12.

Rys. 3.2.36.9. Znak B-35 z informacjà o czasie postoju
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Napis podany na rysunku:
— 3.2.36.10 oznacza, ˝e w godzinach wymienio-

nych na znaku zabroniony jest postój trwajàcy
d∏u˝ej ni˝ 15 minut,

— 3.2.36.11 oznacza, ˝e we wtorki i piàtki w godzi-
nach od 6 do 12 postój pojazdu jest zabroniony,

— 3.2.36.12 oznacza, ˝e w godzinach od 7 do 18 za-
broniony jest postój trwajàcy ponad 5 minut.

Rys. 3.2.36.10. Znak B-35 z informacjà o okresie obowià-
zywania zakazu i czasie postoju

Je˝eli zachodzi koniecznoÊç wprowadzenia znakiem
B-35 okresowych ograniczeƒ postoju, to znak nale-
˝y umieÊciç co najmniej z pi´ciodniowym wyprze-
dzeniem i zaopatrzyç w tabliczk´ z napisem np. „Od
dnia ...”, „W dniach ...” itp. Dzieƒ miesiàca nale˝y
wpisaç cyframi arabskimi, a miesiàc rzymskimi.

Rys. 3.2.36.11. Znak B-35 z informacjà na tabliczce
o okresie obowiàzywania zakazu

Rys. 3.2.36.12. Znak z informacjà na tabliczce o okresie
obowiàzywania zakazu i czasie postoju

Odst´pstwa od obowiàzywania znaku dla niektó-
rych rodzajów pojazdów wyra˝a si´ przez umiesz-
czenie tabliczki z napisem „Nie dotyczy ...”.

3.2.37. Zakaz zatrzymywania si´

Rys. 3.2.37.1. Znak B-36

Znak B-36 „zakaz zatrzymywania si´” (rys. 3.2.37.1)
stosuje si´ w celu wyeliminowania zatrzymania si´
na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilo-
we unieruchomienie pojazdu mo˝e spowodowaç
pogorszenie p∏ynnoÊci ruchu, zmniejszenie przepu-
stowoÊci i wzrost zagro˝enia bezpieczeƒstwa ru-
chu, oraz w pobli˝u obiektów specjalnych (np. ban-
ki, obiekty MON itp.), których potrzeba oznakowa-
nia znakiem B-36 wynika z odr´bnych przepisów.
Znak B-36 jako bardzo ucià˝liwy dla kierujàcych po-
winien byç umieszczony jedynie w niezb´dnych,
uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach. Za-
sadà powinien byç ograniczony czas obowiàzywa-
nia znaku.
Ograniczenie zatrzymywania si´ powinno dotyczyç
tylko godzin najwi´kszego nat´˝enia ruchu. Znak 
B-36 powinien byç stosowany przede wszystkim
w miastach, na ulicach uk∏adu podstawowego, pro-
wadzàcych komunikacj´ zbiorowà autobusowà lub
trolejbusowà oraz na wàskich ulicach dwukierun-
kowych o du˝ym nat´˝eniu ruchu.
Zasady umieszczania tego znaku sà analogiczne jak
znaku B-35 (pkt 3.2.36) oraz dotyczà tych samych
elementów drogi.
W tych miejscach, gdzie obowiàzuje zakaz, a mo˝li-
we jest dopuszczenie postoju poza jezdnià, stosuje
si´ te same zasady jak dla znaku B-35.
Je˝eli w pobli˝u miejsca, w którym obowiàzuje zakaz
zatrzymywania si´, wyst´pujà trudnoÊci z zaparko-
waniem pojazdu, zaleca si´ stosowanie pod znakiem
B-36 drogowskazu ze znakiem D-18 (rys. 6.3.4.17) 
informujàcego o dojeêdzie do parkingu.
Znak B-36 umieszcza si´ równie˝ przed liniami wy-
sokiego napi´cia, w odleg∏oÊci 20 m od skrajnego
przewodu, je˝eli napi´cie pràdu jest wi´ksze od 
400 kV.
W przypadku gdy koniec odcinka obj´tego zakazem
zatrzymywania si´ wyra˝onego znakiem B-36 sta-
nowi poczàtek odcinka obj´tego zakazem postoju,
wówczas w miejscu tym umieszcza si´ znak 
B-35 (rys. 3.2.37.2).
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Rys. 3.2.37.2. Sposób wskazywania zmian zakazów wy-
nikajàcych ze znaków B-35 i B-36

W celu wskazania, ˝e pojazd pozostawiony w miej-
scu, w którym obowiàzuje zakaz wyra˝ony znakiem
B-35 lub B-36, zostanie usuni´ty na koszt w∏aÊcicie-
la, pod znakiem umieszcza si´ tabliczk´ T-24 
(rys. 3.2.37.3). 

Rys. 3.2.37.3. Tabliczka T-24

Znak z tabliczkà T-24 stosuje si´ w pobli˝u obiektów
specjalnych (banki, sàdy, obiekty MON itp.), a tak˝e
w miejscach, gdzie ze wzgl´du na warunki drogo-
we pozostawienie samochodu na drodze powodu-
je znaczne zagro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu dro-
gowego.

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 si´ przede wszystkim w mia-
stach, w celu udost´pnienia jednej strony jezdni, co
drugi dzieƒ, dla potrzeb, np. zaopatrzenia sklepów,
sprzàtania drogi, usuwania Êniegu.
Znak B-37 obowiàzuje w dni nieparzyste miesiàca.
Powinien byç umieszczany po stronie nieparzystej
ulicy (nieparzyste numery posesji).
Zasady stosowania znaku B-37 (oprócz godzin obo-
wiàzywania i miejsca obowiàzywania poza obsza-
rem zabudowanym) sà analogiczne jak na znaku 
B-35 (pkt 3.2.36). Znak B-37 stosuje si´ w parze ze
znakiem B-38 umieszczonym po przeciwnej stronie
drogi. Umieszczenie tych znaków dopuszcza postój
pojazdu trwajàcy nie d∏u˝ej ni˝ minut´.
Dla wprowadzenia zakazu postoju w dni nieparzy-
ste na stronie placu stosuje si´ znak B-37 z tablicz-
kà T-26. Na przeciwleg∏ej stronie placu stosuje si´
znak B-38 z tabliczkà T-26.

3.2.39. Zakaz postoju w dni parzyste

Znak B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”
(rys. 3.2.39.1) stosuje si´ w takim samym celu i we-
d∏ug takich samych zasad jak znak B-37 (pkt 3.2.38).
Znak ten obowiàzuje w dni parzyste miesiàca. Po-
winien byç umieszczany po stronie parzystej ulicy
(parzyste numery posesji).

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

Rys. 3.2.40.1. Znak B-39

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju”
(rys. 3.2.40.1) stosuje si´ w celu oznakowania stre-
fy, w której obowiàzuje zakaz postoju pojazdów na
wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi
do postoju pojazdów.
Znaki B-39 majà wymiary jak du˝e znaki informa-
cyjne. Na tarczy znaku podaje si´ informacje o za-
kresie obowiàzywania znaku (dni, godziny, wyjàtki
itp.) wed∏ug zasad okreÊlonych w punkcie 3.2.36.
Je˝eli zakaz dotyczy okreÊlonych pojazdów, na zna-
ku umieszcza si´ symbol pojazdu lub napis okreÊla-
jàcy rodzaj pojazdu np. symbol samochodu ci´˝a-
rowego, napis „Dotyczy taksówek”.
Znaki B-39 umieszcza si´ na wszystkich ulicach do-
prowadzajàcych ruch do strefy ograniczonego po-
stoju.
Na drogach wewnàtrz strefy mo˝na za pomocà
znaków B-35 i B-36 wprowadzaç dalej idàce ograni-
czenia dotyczàce postoju pojazdów.
Znak B-39 mo˝e byç równie˝ stosowany w celu
unikni´cia koniecznoÊci umieszczania du˝ej liczby
znaków B-35 na poszczególnych ulicach.

3.2.41. Koniec strefy ograniczonego postoju

Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju”
(rys. 3.2.41.1) stosuje si´ w celu wskazania wyjazdu
ze strefy ograniczonego postoju. Umieszcza si´ go
na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej zna-
kami B-39, w tym samym przekroju poprzecznym
drogi co znak B-39.
Znak B-40 ma kszta∏t kwadratu o wymiarach jak du-
˝e znaki informacyjne.

Rys. 3.2.41.1. Znak B-40

3.2.42. Zakaz ruchu pieszych

Rys. 3.2.42.1. Znak B-41

Znak B-41 „zakaz ruchu pieszych” (rys. 3.2.42.1)
stosuje si´ w celu wyeliminowania pieszych z dro-
gi w tych miejscach, w których ich obecnoÊç ze
wzgl´du na warunki lokalne, np. brak chodnika
i du˝y ruch samochodów, zw∏aszcza ci´˝arowych,
mo˝e stwarzaç niebezpieczeƒstwo nie tylko dla
nich, ale i dla ruchu pojazdów. Znak dotyczy tej
strony drogi, po której jest umieszczony. Je˝eli za-
kaz ma dotyczyç ca∏ej drogi, znaki B-41 umieszcza
si´ po obu jej stronach.

Znak B-41 stosuje si´:

— na odcinkach dróg posiadajàcych wydzielony
poza koronà drogi ciàg pieszy, pieszo-rowero-
wy, drogi dojazdowe, gdzie istnieje mo˝liwoÊç
obs∏ugi ruchu pieszego poza pasem drogo-
wym,

— wzd∏u˝ nowych odcinków dróg, zw∏aszcza ob-
wodnic, które nie s∏u˝à obs∏udze ruchu piesze-
go, a ruch ten mo˝e odbywaç si´ wzd∏u˝ ciàgów
tradycyjnych.

Umieszczajàc znak B-41, nale˝y zapewniç pieszym
(w razie potrzeby wskazaç im) bezpieczny ciàg ko-
munikacyjny. W tym celu zaleca si´ umieszczanie
tabliczek, wskazujàcych mo˝liwoÊç korzystania
z drogi, np. z napisem „PrzejÊcie po drugiej stronie
ulicy”.
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3.2.43. Koniec zakazów

Rys. 3.2.43.1. Znak B-42

Znak B-42 „koniec zakazów” (rys. 3.2.43.1) stosuje
si´ na koƒcu odcinka drogi obj´tego wi´cej ni˝ jed-
nym zakazem, wyra˝onym za pomocà znaków 
B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33, je˝eli zakazy majà byç
odwo∏ane przed skrzy˝owaniem. Je˝eli spoÊród 
np. dwóch lub trzech zakazów ma byç uchylony tyl-
ko jeden, to stosuje si´ znak z symbolem barwy
szarej odwo∏ywanego zakazu, np. B-24.

3.2.44. Strefa ograniczonej pr´dkoÊci

Rys. 3.2.44.1. Znak B-43

Znak B-43 „strefa ograniczonej pr´dkoÊci” 
(rys. 3.2.44.1) stosuje si´ w celu ograniczenia pr´dko-
Êci w strefach o du˝ym nat´˝eniu ruchu pojazdów
i pieszych oraz du˝ej liczbie skrzy˝owaƒ. Znaki te sto-
suje si´ tak˝e w centralnych cz´Êciach miasta w oko-
licach centrów handlowych. Strefa ograniczonej
pr´dkoÊci powinna obejmowaç ulice o jednorodnym
charakterze nieprowadzàce ruchu tranzytowego.
W zale˝noÊci od warunków drogowych, nat´˝enia
ruchu pojazdów i pieszych w strefach oznaczonych
znakiem B-43 stosuje si´ ograniczenie pr´dkoÊci do
30, 40 lub 50 km/h.
Znak B-43 umieszcza si´ na wszystkich ulicach dopro-
wadzajàcych ruch do strefy ograniczonej pr´dkoÊci.
W strefie ograniczonej pr´dkoÊci powinny byç sto-
sowane rozwiàzania lub urzàdzenia wymuszajàce
jazd´ z pr´dkoÊcià podanà na znaku. W strefie
ograniczonej pr´dkoÊci nie powinno si´ stosowaç
znaków okreÊlajàcych pierwszeƒstwo na skrzy˝o-
waniach. Zaleca si´ stosowanie urzàdzeƒ bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego takich jak progi zwal-
niajàce oraz stosowanie organizacji ruchu wymu-
szajàcej powolnà jazd´ (zmiana kierunku jazdy,
miejscowe przew´˝enie). W strefach o dopuszczal-
nej pr´dkoÊci 30 km/h lub mniejszej, urzàdzenia
i rozwiàzania wymuszajàce powolnà jazd´ mogà
nie byç oznakowane znakami ostrzegawczymi.

3.2.45. Koniec strefy ograniczonej pr´dkoÊci

Rys. 3.2.45.1. Znak B-44

Znak B-44 „koniec strefy ograniczonej pr´dkoÊci”
(rys. 3.2.45.1) stosuje si´ w celu wskazania wyjazdu
ze strefy ograniczonej pr´dkoÊci. Umieszcza si´ go
na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej zna-
kami B-43, w tym samym przekroju poprzecznym
drogi, w którym ustawiono ten znak.

4. Znaki nakazu

4.1. Zasady ogólne

4.1.1. Funkcja, kszta∏t i wymiary znaków

Znaki nakazu stosuje si´ w celu wskazania:
— wymaganego sposobu jazdy na skrzy˝owaniu

lub innym miejscu, gdzie wyst´puje mo˝liwoÊç
zmiany kierunku jazdy (znaki od C-1 do C-12),

— obowiàzku korzystania przez okreÊlonych
uczestników ruchu z przeznaczonej dla nich dro-
gi (znaki C-13 i C-16),

— obowiàzujàcej na drodze minimalnej pr´dkoÊci
(znak C-14),

— nakazanego kierunku jazdy dla pojazdów z ma-
teria∏ami niebezpiecznymi,

— obowiàzku u˝ywania ∏aƒcuchów przeciwpoÊli-
zgowych.

Znaki nakazu nie dotyczà pojazdów szynowych po-
ruszajàcych si´ zgodnie z przebiegiem ich trasy.
Znaki nakazu, z wyjàtkiem znaku C-17, majà kszta∏t
ko∏a o wymiarach oznaczonych na rysunku 4.1.1.1
i okreÊlonych w tabeli 4.1.

Rys. 4.1.1.1. Kszta∏t i wymiary znaków nakazu
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Tabela 4.1. Wymiary znaków nakazu (mm)

Znaki nakazujàce skr´canie wyst´pujà w dwóch od-
mianach: C-1 i C-2 dla nakazu jazdy w prawo, C-3 
i C-4 dla nakazu jazdy w lewo. Stosowanie tych od-
mian powinno byç takie, aby kierujàcym jednoznacz-
nie wskazaç sposób i istniejàce kierunki ruchu na
drodze, do której si´ zbli˝ajà. W skomplikowanych
warunkach drogowych mo˝na umieÊciç dwa znaki,
np. C-3 i C-4 wskazujàce ten sam kierunek jazdy.
Przed wyborem sposobu oznakowania nale˝y zba-
daç, czy zastosowanie znaku zakazu skr´cania w le-
wo lub w prawo nie przeka˝e jadàcym bardziej wy-
raziÊcie, ni˝ odpowiedni znak nakazu, mo˝liwoÊci
jazdy przez skrzy˝owanie w okreÊlonych kierun-
kach. Znaki wskazujàce wymagany sposób jazdy
na skrzy˝owaniu umieszcza si´ w rejonie skrzy˝o-
wania, jednak nie dalej ni˝ 25 m od kraw´dzi jezdni
drogi poprzecznej.
Znaki: C-2, C-4—C-8, C-12 i C-14 umieszcza si´ po
obu stronach jezdni jednokierunkowych wielopa-
sowych.
Pod znakami nakazu dopuszcza si´ stosowanie tabli-
czek z napisami zezwalajàcymi niektórym uczestni-
kom ruchu na niestosowanie si´ do znaków, wed∏ug
zasad okreÊlonych w punktach 3.1, 3.2.1 i 3.2.2. Na
znakach nakazu nie dopuszcza si´ umieszczania ja-
kichkolwiek napisów lub dodatkowych symboli.
Znaki od C-1 do C-8 stosuje si´ równie˝ na wyjaz-
dach z obiektów przydro˝nych, je˝eli istnieje po-
trzeba wskazania obowiàzkowego kierunku jazdy,
np. wyjazd ze stacji paliw, parkingu itp.

4.2. Opisy szczegó∏owe

4.2.1. Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Rys. 4.2.1.1. Znak C-1

Znak C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem”
(rys. 4.2.1.1) stosuje si´ w celu wskazania kierujà-
cym obowiàzku skr´cania w prawo przed znakiem,
w miejscu, w którym jazda ani na wprost ani w le-
wo nie jest mo˝liwa. Znak powinien byç umieszczo-
ny na przed∏u˝eniu (w jego pobli˝u) osi jezdni dla
jadàcych jezdnià jednokierunkowà lub na przed∏u-
˝eniu (w jego pobli˝u) osi prawej po∏owy jezdni dla
jadàcych jezdnià dwukierunkowà.
Znak C-1 umieszcza si´ na skrzy˝owaniu typu „T”,
przed wjazdem na drog´ jednokierunkowà o ma∏ym
nat´˝eniu ruchu (do 200 poj./h) z innej drogi lub
obiektu przydro˝nego. Stosuje si´ go w tych przypad-
kach, w których nie mo˝na zastosowaç znaku C-2.

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 si´ w celu wskazania kierujà-
cym obowiàzku skr´cenia w prawo za znakiem.
Znak C-2 stosuje si´ na wlotach, z których na
skrzy˝owaniu dopuszcza si´ ruch pojazdów tylko
w prawo. 
Na skrzy˝owaniu typu „T” znak C-2 umieszcza si´ na:
— wlocie prowadzàcym do drogi jednokierunko-

wej,
— wlocie prowadzàcym do drogi dwukierunko-

wej, je˝eli konieczne jest wyeliminowanie skr´-
cania pojazdów w lewo, np. z powodu znaczne-
go nat´˝enia ruchu pojazdów na drodze po-
przecznej, a skr´canie w lewo spowodowa∏oby
utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpieczeƒ-
stwa.

Na skrzy˝owaniach o czterech wlotach znak C-2
umieszcza si´ na wlocie, je˝eli:
— droga poprzeczna jest jednokierunkowa i prze-

jazd na wprost nie jest dozwolony,
— wjazd zarówno w drog´ poprzecznà w lewo, jak

i w drog´ na wprost zosta∏ zamkni´ty
(rys. 4.2.2.2).

Znak C-2 umieszcza si´ na drodze dochodzàcej do
drogi poprzecznej, je˝eli kàt pomi´dzy osiami obu
dróg wynosi nie mniej ni˝ 20°, zgodnie z zasadami
pokazanymi na rysunku 4.2.2.3.
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Rys. 4.2.2.2. Zastosowanie znaku C-2 na skrzy˝owaniu 
o czterech wlotach

Rys. 4.2.2.3. Zastosowanie znaku C-2 w zale˝noÊci od kà-
ta pomi´dzy osiami dróg na skrzy˝owaniu
typu „T”

Je˝eli droga dochodzàca do drogi poprzecznej
w obr´bie skrzy˝owania przebiega w ∏uku pozio-
mym, wówczas kàt mierzy si´ mi´dzy kraw´dzià
jezdni drogi poprzecznej a stycznà do osi tej
drogi w punkcie A, jak pokazano na rysun-
ku 4.2.2.4.

Rys. 4.2.2.4. Ustalenie kàta pomi´dzy drogami na skrzy-
˝owaniu typu „T”, gdy wlot przebiega w ∏u-
ku poziomym

4.2.3. Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Rys. 4.2.3.1. Znak C-3

Znak C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem”
(rys. 4.2.3.1) stosuje si´ analogicznie jak znak C-1
w tych przypadkach, w których zachodzi koniecz-
noÊç skierowania ruchu pojazdów w lewo.
Znak C-3 umieszcza si´ w tych przypadkach, w któ-
rych nie mo˝na zastosowaç znaku C-4.
Znak C-3 nale˝y stosowaç na skrzy˝owaniach typu
„T” w przypadkach, gdy droga poprzeczna jest
dwujezdniowa. Znak ten umieszcza si´ na przed∏u-
˝eniu osi jezdni lub jej prawej po∏owy (rys. 4.2.3.2).

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

Rys. 4.2.4.1. Znak C-4

Znak C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”
(rys. 4.2.4.1) stosuje si´ w celu wskazania kierujà-
cym obowiàzku skr´cenia w lewo za znakiem. Znak
C-4 stosuje si´ na wlotach, z których na skrzy˝owa-
niu dopuszcza si´ ruch pojazdów tylko w lewo. Na
skrzy˝owaniu typu „T” znak C-4 umieszcza si´ na:
— wlocie prowadzàcym do drogi jednokierunko-

wej,
— wlocie prowadzàcym do drogi dwukierunkowej,

je˝eli konieczne jest wyeliminowanie skr´cania
pojazdów w prawo.

Na skrzy˝owaniach czterowlotowych znak C-4
umieszcza si´ na wlocie, je˝eli:
— droga poprzeczna jest jednokierunkowa i prze-

jazd na wprost nie jest dozwolony,
— wjazd zarówno w drog´ poprzecznà w prawo,

jak i w drog´ na wprost zosta∏ zamkni´ty
(rys. 4.2.4.2).

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

4.2.5. Nakaz jazdy prosto

Rys. 4.2.5.1. Znak C-5

Znak C-5 umieszcza si´ na skrzy˝owaniach w szcze-
gólnoÊci, je˝eli:
— skr´canie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia

w znacznym stopniu ruch pieszych,
— nat´˝enie ruchu pojazdów na drodze poprzecz-

nej jest znaczne i skr´canie w t´ drog´ by∏oby
utrudnione lub zagra˝a∏oby bezpieczeƒstwu,

— na drodze poprzecznej ruch zosta∏ zamkni´ty
znakami B-1 lub B-2.

Znak C-5 stosuje si´ te˝ na drodze dochodzàcej do
drogi poprzecznej, je˝eli kàt mi´dzy osiami obydwu
dróg lub pomi´dzy osià drogi dochodzàcej a kra-
w´dzià jezdni drogi poprzecznej jest mniejszy
od 20° (rys. 4.2.2.3 i 4.2.2.4).
Poza skrzy˝owaniami znak C-5 stosuje si´ w miej-
scach krzy˝owania si´ kierunków ruchu, je˝eli ko-
nieczne jest wyeliminowanie skr´cania pojazdów,
np. skr´cania w lewo do obiektów przydro˝nych,
stacji paliw itp.

4.2.6. Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Rys. 4.2.6.1. Znak C-6

Znak C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo” 
(rys. 4.2.6.1) stosuje si´ w celu wskazania kierujà-
cym obowiàzku jazdy na wprost lub w prawo.
Na skrzy˝owaniu, na którym w organizacji ruchu
nie przewidziano skr´cania z wlotu w lewo, stosuje
si´ na tym wlocie znak B-21. Je˝eli na skrzy˝owaniu
o wi´cej ni˝ czterech wlotach nale˝y zabroniç skr´-
cania w lewo w dwie sàsiednie drogi, to umieszcza
si´ odpowiednio znak C-6 i — ewentualnie — dla
przeciwnego kierunku, znak C-7 (rys. 4.2.6.2).
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Rys. 4.2.6.2. Zastosowanie znaku C-6, C-7 i C-8 na skrzy-
˝owaniu o wi´cej ni˝ czterech wlotach

4.2.7. Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Rys. 4.2.7.1. Znak C-7

Znak C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo”
(rys. 4.2.7.1) stosuje si´ w celu wskazania kierujàcym
obowiàzku jazdy na wprost lub w lewo.
Na skrzy˝owaniu, na którym w organizacji ruchu nie
przewidziano skr´cania z wlotu w prawo, stosuje si´
na tym wlocie znak B-22. Je˝eli na skrzy˝owaniu
o wi´cej ni˝ czterech wlotach nale˝y zabroniç skr´ca-
nia w prawo w dwie sàsiednie drogi, to umieszcza
si´ odpowiednio znak C-7 i — ewentualnie — dla
przeciwnego kierunku ruchu, znak C-6 (rys. 4.2.6.2).

4.2.8. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Rys. 4.2.8.1. Znak C-8

Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”
(rys. 4.2.8.1) stosuje si´ w celu wskazania kierujà-
cym obowiàzku skr´cenia w prawo lub w lewo.
Znak C-8 umieszcza si´ przed skrzy˝owaniem, gdy
geometria skrzy˝owania lub przyj´ta organizacja
ruchu uniemo˝liwia przejazd pojazdów na wprost
przez skrzy˝owanie (rys. 4.2.8.2).

Rys. 4.2.8.2. Zastosowanie znaku C-8 na skrzy˝owaniu
o czterech wlotach

4.2.9. Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Rys. 4.2.9.1. Znak C-9

Rys. 4.2.9.2. Zastosowanie znaku C-9 na wysepce kanali-
zujàcej ruch
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Znak C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”
(rys. 4.2.9.1) stosuje si´ w celu wskazania kierujà-
cym obowiàzku omini´cia wysepki (przeszkody na
jezdni) po jej prawej stronie. Na pasach ruchu
z prawej strony znaku nie mo˝e byç dopuszczony
ruch z przeciwnego kierunku (rys. 4.2.9.2).
Znak C-9 umieszcza si´ w pasie dzielàcym drogi
dwujezdniowej, je˝eli szerokoÊç pasa jest równa
lub mniejsza od 6 m; w takim przypadku nie stosu-
je si´ znaku B-2 (rys. 4.2.9.3).

Rys. 4.2.9.3. Zastosowanie znaku C-9 na poczàtku pasa
dzielàcego jezdnie

4.2.10. Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Rys. 4.2.10.1. Znak C-10

Znak C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”
(rys. 4.2.10.1) stosuje si´ w celu wskazania kierujà-
cym obowiàzku omini´cia wysepki (przeszkody
w jezdni) po jej lewej stronie.
Znak ten mo˝na umieÊciç zarówno wtedy, gdy ruch
po lewej stronie wysepki jest jednokierunkowy, jak
i dwukierunkowy.
Przyk∏ad zastosowania znaku C-10 podano na ry-
sunku 4.2.10.2.

Rys. 4.2.10.2. Zastosowanie znaku C-10

4.2.11. Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

Rys. 4.2.11.1. Znak C-11

Znak C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony
znaku” (rys. 4.2.11.1) stosuje si´ w celu wskazania
kierujàcym mo˝liwoÊci omini´cia wysepki (prze-
szkody w jezdni) z dowolnej jej strony, nie powodu-
jàc zmiany zamierzonego kierunku jazdy. Po prawej
stronie znaku nie mo˝e byç dopuszczony ruch
z przeciwnego kierunku. Nie nale˝y stosowaç zna-
ku C-11, je˝eli zastosowano tablic´ U-4 (za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia).
Znak C-11 umieszcza si´:
— przed skrzy˝owaniami, przez które mo˝liwy jest

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

— na poczàtku wysepki lub przeszkody dzielàcej
jezdni´ (rys. 4.2.11.3).
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Rys. 4.2.11.2. Zastosowanie znaku C-11 na skrzy˝owaniu
dróg w ró˝nych poziomach

Rys. 4.2.11.3. Zastosowanie znaku C-11 na wysepce dzie-
làcej jezdnie

4.2.12. Ruch okr´˝ny

Rys. 4.2.12.1. Znak C-12

Znak C-12 „ruch okr´˝ny” (rys. 4.2.12.1) stosuje si´
na skrzy˝owaniach dróg w celu wskazania kierujà-
cym, ˝e ruch pojazdów odbywa si´ dooko∏a wyspy
w kierunku wskazanym na znaku.
Znak C-12 stosuje si´ ∏àcznie ze znakiem A-7
i umieszcza si´ na ka˝dym wlocie zgodnie z zasa-
dami okreÊlonymi w punkcie 5.2.1.2. Znak C-12
umieszcza si´ w odleg∏oÊci do 25 m przed skrzy˝o-
waniem. Nie umieszcza si´ znaku C-12 przed takimi
skrzy˝owaniami z ruchem dooko∏a wyspy, przez
które przebiega dodatkowo odcinek jezdni przeci-
najàcy wysp´ centralnà, lub w przypadkach kiedy
jednej z dróg przyznano pierwszeƒstwo.

4.2.13. Droga dla rowerów

Rys. 4.2.13.1. Znak C-13

Znak C-13 „droga dla rowerów” (rys. 4.2.13.1) sto-
suje si´ w celu wyeliminowania z drogi innych ni˝
rowery pojazdów. Znak ten umieszcza si´ bezpo-
Êrednio przy wjeêdzie na drog´ dla rowerów.
W przypadku gdy droga dla rowerów znajduje si´
z jednej strony jezdni ogólnodost´pnej i znak C-13
nie jest widoczny z jezdni, nale˝y przy niej umieÊciç
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 si´ w celu wskazania miej-
sca, w którym koƒczy si´ droga dla rowerów i na-
st´puje w∏àczenie do jezdni, na której odbywa si´
ruch innych pojazdów.
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Znak C-13a stosuje si´ przed miejscami, gdzie ciàg
rowerowy kierowany jest na drugà stron´ drogi,
a warunki lokalne nie pozwalajà na bezpieczne wy-
znaczenie przejazdu rowerzystów. W takim miejscu
rowery powinny byç przeprowadzane po przejÊciu
dla pieszych.

Rys. 4.2.14.1. Znak C-13a

4.2.15. Pr´dkoÊç minimalna

Rys. 4.2.15.1. Znak C-14

Znak C-14 „pr´dkoÊç minimalna” (rys. 4.2.15.1)
stosuje si´ w celu niedopuszczenia jazdy z pr´dko-
Êcià mniejszà ni˝ wskazana na znaku liczba kilome-
trów na godzin´.
Znak C-14 umieszcza si´ na drogach, na których
zaobserwowano, ˝e kierujàcy zmniejszajà pr´d-
koÊç jazdy np. z powodu du˝ej atrakcyjnoÊci wido-
kowej otoczenia lub innych przyczyn niewynikajà-
cych ze stanu technicznego i geometrii drogi. 
Dotyczy to zw∏aszcza dróg dwukierunkowych
o dwóch pasach ruchu. Je˝eli na odcinku drogi, na
którym ma obowiàzywaç znak C-14, wyst´pujà
skrzy˝owania, nale˝y przeprowadziç analiz´, czy
minimalna pr´dkoÊç powinna obowiàzywaç do
skrzy˝owania, czy te˝ powinna byç odwo∏ana
przed skrzy˝owaniem. Nie dopuszcza si´ obowià-
zywania minimalnej pr´dkoÊci na wlocie drogi
podporzàdkowanej oraz na odcinku, na którym
wyst´puje przejÊcie dla pieszych. Dla odwo∏ania
minimalnej pr´dkoÊci stosuje si´ znak C-15
(pkt 4.2.16.1).

4.2.16. Koniec minimalnej pr´dkoÊci

Znak C-15 „koniec minimalnej pr´dkoÊci”
(rys. 4.2.16.1) stosuje si´ dla zaznaczenia miejsca,
w którym nakaz jazdy z minimalnà pr´dkoÊcià

wskazanà znakiem C-14 przestaje obowiàzywaç.
Umieszczenie znaku C-15 jest jedynym sposobem
odwo∏ania minimalnej pr´dkoÊci.

Rys. 4.2.16.1. Znak C-15

4.2.17. Droga dla pieszych

Rys. 4.2.17.1. Znak C-16

Znak C-16 „droga dla pieszych” (rys. 4.2.17.1) sto-
suje si´ w celu wyeliminowania z drogi ruchu po-
jazdów i dopuszczenia wy∏àcznie ruchu pieszych.
Znak ten umieszcza si´ na poczàtku drogi (ciàgu)
przeznaczonej wy∏àcznie dla pieszych.
Znak C-16 umieszcza si´ przede wszystkim na dro-
gach po∏o˝onych np. w centrach handlowych
miast, na których wyst´puje znaczne nat´˝enie ru-
chu pieszego — gdzie wyeliminowanie ruchu po-
jazdów wp∏ynie znaczàco na popraw´ bezpieczeƒ-
stwa pieszych i u∏atwi im korzystanie z drogi.
Znak C-16 umieszcza si´ równie˝ w osiedlach
mieszkaniowych, na drogach publicznych, których
przeznaczenie (tylko dla pieszych) mo˝e budziç
wàtpliwoÊci. Znaku tego nie umieszcza si´ na chod-
nikach oraz innych drogach, których przeznaczenie
dla pieszych jest oczywiste.

4.2.18. Koniec drogi dla pieszych

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 si´ w celu wskazania miejsca, w którym koƒ-
czy si´ droga przeznaczona wy∏àcznie dla pieszych
oznaczona znakiem C-16.

4.2.19. Droga dla pieszych i rowerów

Rys. 4.2.19.1. Znak C-13/16

Znak C-13/16 „droga dla pieszych i rowerów”
(rys. 4.2.19.1) stosuje si´ w celu oznaczenia dróg
tylko dla pieszych i kierujàcych rowerami. Na zna-
ku tym umieszcza si´ jednoczeÊnie symbole zna-
ków C-13 i C-16.
Wspólne u˝ytkowanie drogi przez pieszych i ro-
werzystów mo˝e byç stosowane, je˝eli nat´˝enie
ruchu pieszego nie przekracza 450 osób/h, a nat´-
˝enie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub
te˝ ruch pieszy jest nie wi´kszy ni˝ 50 osób/h,
a ruch rowerowy — nie przekracza 250 rowe-
rów/h.
Na rysunku 4.2.19.2 pokazano zale˝noÊç nat´˝eƒ
ruchu dla ustalenia wspólnego u˝ytkowania drogi
przez pieszych i rowerzystów. Zakreskowane pole
przedstawia zakres mo˝liwoÊci stosowania wspól-
nej drogi dla pieszych i rowerzystów.

Rys. 4.2.19.2. Wykres do ustalenia wspólnego u˝ytkowa-
nia drogi przez pieszych i rowerzystów

W przypadku gdy ruch rowerów powinien odby-
waç si´ tylko po jednej stronie drogi dla pieszych
i rowerów, symbole rowerów i pieszych oddziela
si´ kreskà pionowà (rys. 4.2.19.3).
Je˝eli droga dla pieszych i rowerów rozdziela si´
na dwie osobne drogi przeznaczone jedna dla
rowerów, druga dla pieszych, na poczàtku ka˝dej
z dróg umieszcza si´ odpowiednio znaki C-13
i C-16.

Je˝eli na drodze konieczne jest dopuszczenie ruchu
pojazdów innych ni˝ rowery np. pojazdów zaopa-
trzenia, nie stosuje si´ znaku C-13/16. W takich
przypadkach stosuje si´ znak B-1 z tabliczkà T-22
oraz tabliczk´ wskazujàcà, jakich innych pojazdów
zakaz nie dotyczy.

Rys. 4.2.19.3. Znak C-13/16 wskazujàcy poszczególne
strony drogi, po których powinien odby-
waç si´ ruch pieszych i rowerów

4.2.20. Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów
z materia∏ami niebezpiecznymi

Znak C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów
z materia∏ami niebezpiecznymi” (rys. 4.2.20.1) sto-
suje si´, je˝eli konieczne jest wskazanie kierunku
przejazdu pojazdów przewo˝àcych okreÊlone w od-
r´bnych przepisach materia∏y niebezpieczne w ilo-
Êciach, dla których wymagane jest oznakowanie
pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy poma-
raƒczowej.

Rys. 4.2.20.1. 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˝àcych materia∏y niebezpieczne.
Na znaku C-17 umieszcza si´ znaki C-2, C-4 lub C-5,
je˝eli za skrzy˝owaniem tylko na jednej drodze do-
puszczony jest wjazd pojazdów przewo˝àcych ma-
teria∏y niebezpieczne, a znaki C-6, C-7 lub C-8, je˝e-
li przewóz materia∏ów niebezpiecznych dopuszczo-
ny jest na dwóch drogach za skrzy˝owaniem. Znak
C-17 mo˝e byç stosowany na du˝ych placach po-
stojowych, terminalach odpraw celnych itp. w celu
wskazania kierunku do miejsc postojowych prze-
znaczonych dla pojazdów przewo˝àcych materia∏y
niebezpieczne.
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4.2.21. Nakaz u˝ywania ∏aƒcuchów
przeciwpoÊlizgowych

Rys. 4.2.21.1. Znak C-18

Znak C-18 „nakaz u˝ywania ∏aƒcuchów przeciwpo-
Êlizgowych” (rys. 4.2.21.1) stosuje si´ okresowo na
drogach, na których w czasie opadów Êniegu wy-
st´pujà znaczne trudnoÊci do poruszania si´ pojaz-
dów niewyposa˝onych w ∏aƒcuchy przeciwpoÊli-
zgowe. Je˝eli nakaz dotyczy tylko okreÊlonych po-
jazdów, pod znakiem umieszcza si´ odpowiednià
tabliczk´ T-23.
Znaki C-18 zaleca si´ stosowaç jako sk∏adane lub
na tablicach o zmiennej treÊci, ods∏aniane tylko
w czasie wyst´powania Êniegu lub zas∏aniane po
usuni´ciu Êniegu.
Przed odcinkami, na których zastosowano znak
C-18, za skrzy˝owaniem lub wyjazdem z parkingu
umieszcza si´ znak F-5 uprzedzajàcy o nakazie u˝y-
wania ∏aƒcuchów przeciwpoÊlizgowych, ods∏ania-
ny wraz ze znakiem C-18.

4.2.22. Koniec nakazu u˝ywania ∏aƒcuchów
przeciwpoÊlizgowych

Rys. 4.2.22.1. Znak C-19

Znak C-19 „koniec nakazu u˝ywania ∏aƒcuchów
przeciwpoÊlizgowych” (rys. 4.2.22.1) stosuje si´
w miejscu, w którym warunki terenowe umo˝liwia-
jà jazd´ bez koniecznoÊci stosowania ∏aƒcuchów
przeciwpoÊlizgowych.
Podobnie jak znak C-18 znak C-19 zaleca si´ stoso-
waç jako sk∏adany lub na tablicy o zmiennej treÊci
i zas∏ania si´ wraz ze znakiem C-18.

5. Znaki informacyjne

5.1. Zasady ogólne

5.1.1. Funkcja, kszta∏t i wymiary znaków

Znaki informacyjne majà na celu poinformowanie
kierujàcych pojazdami o rodzaju drogi i sposobie
korzystania oraz o obiektach znajdujàcych si´ przy
drodze lub w jej pobli˝u przeznaczonych dla u˝yt-
kowników dróg.
Znaki informacyjne majà kszta∏t kwadratu lub prosto-
kàta o wymiarach oznaczonych na rysunku 5.1.1.1
i okreÊlonych w tabeli 5.1. Niektóre znaki mogà wy-
st´powaç tylko w jednej wielkoÊci bez wzgl´du na ro-
dzaj drogi lub mieç zmniejszone wymiary. Dotyczy to
znaków: D-19, D-20, D-39, D-40 i D-41.

Rys. 5.1.1.1. Kszta∏t i wymiary znaków informacyjnych:

a) bez bia∏ego pola

b) z bia∏ym polem
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Zwi´kszenie wysokoÊci znaku (n = 2) mo˝e nastàpiç
w razie koniecznoÊci podania na nim informacji
uzupe∏niajàcych niemieszczàcych si´ na znaku
o normalnej wysokoÊci.
Znaki informacyjne oznaczajàce obiekty dla po-
dró˝nych umieszcza si´ bezpoÊrednio przed wjaz-
dem do obiektu, oddzielnie dla obu kierunków ru-
chu. Je˝eli dojazd do obiektu mo˝liwy jest tylko
z jednego kierunku ruchu, to informacj´ o obiekcie
stosuje si´ tylko dla tego kierunku. Na drogach

dwukierunkowych dwupasowych o ma∏ym nat´˝e-
niu ruchu dopuszcza si´ umieszczenie znaku tylko
po tej stronie jezdni, po której znajduje si´ obiekt,
stosujàc wówczas znak dwustronny (wykonany po
obu stronach tarczy).
Na drogach dwujezdniowych, na których mo˝liwy
jest bezpoÊredni dojazd do obiektu z obu kierun-
ków, dopuszcza si´ umieszczenie znaków tylko po
tej stronie jezdni, po której znajduje si´ obiekt, od-
dzielnie dla ka˝dej z nich.

Na znaku przy wjeêdzie do obiektu umieszcza si´
strza∏k´ (rys. 5.1.1.2 lit. a lub 5.1.1.2 lit. b), a je˝eli
obiekt jest oddalony od drogi — strza∏k´ z napisem
podajàcym odleg∏oÊç do obiektu (rys. 5.1.1.2
lit. c lub 5.1.1.2 lit. d). W tym drugim przypadku
mo˝na te˝ stosowaç, zale˝nie od sytuacji, strza∏ki
z napisami pokazane na rysunku 5.1.1.4.

Rys. 5.1.1.2. Rozmieszczenie strza∏ek na znaku przy wjeê-
dzie do obiektu:

a) w prawo

b) w lewo

c) w prawo z podaniem odleg∏oÊci

d) w lewo z podaniem odleg∏oÊci

Na drogach poza obszarami zabudowanymi znaki
informacyjne o obiektach poprzedza si´ takimi sa-
mymi znakami umieszczonymi w nast´pujàcych
odleg∏oÊciach od wjazdu do obiektu:
— 1 km lub 500 m na drogach powiatowych,
— 2 km i 500 m na drogach wojewódzkich i krajo-

wych.
Dopuszcza si´ dodatkowo umieszczanie znaków
poprzedzajàcych w odleg∏oÊci:
— 5 km na drogach krajowych,
— 10 i 5 km na drogach ekspresowych i autostradach.

Tabela 5.1. Wymiary znaków informacyjnych (mm)

n = 0, 1, 2
(*) Dla znaków D-1 i D-2 wymiar g wynosi 1/50 l, a dla znaków D-42—D-47 wymiar g wynosi 1/60 l.
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Znaków poprzedzajàcych nie stosuje si´, je˝eli
odleg∏oÊç pomi´dzy obiektami o tym samym cha-
rakterze, np. stacjami paliwowymi, jest mniejsza
ni˝ podana powy˝ej odleg∏oÊç umieszczenia zna-
ków.
Na drogach w obszarach zabudowanych znak in-
formacyjny o obiekcie mo˝na poprzedzaç takim sa-
mym znakiem umieszczonym w odleg∏oÊci do
500 m od wjazdu do obiektu, podajàc odleg∏oÊç
z dok∏adnoÊcià do 50 m.
Napis podajàcy odleg∏oÊç od obiektu umieszcza si´
w dolnej cz´Êci znaku, wyra˝ajàc t´ odleg∏oÊç
w metrach, np. 500 m, 300 m, 50 m itp., jak pokaza-
no na rysunku 5.1.1.3, lub w kilometrach, je˝eli
znak jest umieszczony w odleg∏oÊci wi´kszej lub
równej 1000 m od obiektu.

Rys. 5.1.1.3. Rozmieszczenie na znaku napisu podajàce-
go odleg∏oÊç

Je˝eli obiekt znajduje si´ po lewej stronie drogi
wielopasowej lub dwujezdniowej albo po prawej
stronie drogi, ale wjazd do niego mo˝e byç trudny
do zauwa˝enia przez kierujàcych, to na ostatnim
znaku poprzedzajàcym znak informacyjny o wjeê-
dzie do obiektu zaleca si´ umieszczenie równie˝
strza∏ek informacyjnych o po∏o˝eniu obiektu w sto-
sunku do drogi (rys. 5.1.1.4).

Rys. 5.1.1.4. Rozmieszczenie strza∏ek i napisów na znaku
oddalonym od obiektu:

a) po prawej stronie

b) po lewej stronie

Na drogach poza obszarem zabudowanym nale˝y
stosowaç znaki informacyjne o tych obiektach,

które zlokalizowane sà bezpoÊrednio przy drodze
lub w odleg∏oÊci do 500 m od niej. Nie dotyczy to
informacji o telefonach, jednostkach policji, szpi-
talach i punktach opatrunkowych, które mo˝na
umieszczaç równie˝ wówczas, gdy obiekt taki
znajduje si´ w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 500 m od
drogi.
Je˝eli po zjeêdzie z drogi trasa dojazdu do obiektu
zmienia kierunek, to na skrzy˝owaniach nale˝y po-
wtarzaç znaki o obiekcie ze strza∏kami wed∏ug ry-
sunku 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:

a) dwukierunkowej wielopasowej

b) dwukierunkowej o ma∏ym nat´˝eniu ruchu
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c) dwujezdniowej

d) oddalonego od drogi

Przyk∏ad oznakowania dojazdu do obiektu oddalo-
nego od drogi, do którego trasa dojazdu zmienia
kierunek, pokazano na rysunku 5.1.1.6.

Rys. 5.1.1.6. Oznakowanie dojazdu do obiektu oddalonego od drogi
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W razie koniecznoÊci umieszczenia w tym samym
miejscu kilku znaków informacyjnych o obiektach,
stosuje si´ jednà tablic´ zbiorczà, na której umiesz-
cza si´ te znaki lub ich bia∏e pola z symbolami. Ta-
blice te majà kszta∏t prostokàta lub kwadratu, jak
pokazano na rysunku 5.1.1.7.
Na tablicach zbiorczych informacj´ o mo˝liwoÊci
opró˝niania toalet zainstalowanych w autobusach
lub przyczepach kempingowych podaje si´ w po-
staci pokazanej na rysunku 5.1.1.7 lit. a.
W dolnej cz´Êci tablicy dopuszcza si´ stosowanie
strza∏ek i napisów okreÊlajàcych odleg∏oÊci analo-
gicznie jak na pojedynczych znakach informacyj-
nych. Znaki lub ich symbole na bia∏ym polu
umieszcza si´ na tablicy zbiorczej w nast´pujàcy
sposób:
— dwa lub trzy — obok siebie w jednym rz´dzie,
— cztery — w dwóch rz´dach po dwa,
— wyjàtkowo szeÊç — w dwóch lub trzech rz´dach

poziomych.

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

a) jednorz´dowa

b) dwurz´dowa

5.1.2. Tabliczka T-1a

Znaki D-7, D-8, D-9 i D-10 mo˝na poprzedzaç, w od-
leg∏oÊci 1000 m, a znaki D-13 i D-14 oraz ich odmia-
ny — w odleg∏oÊci od 100 m do 400 m, takimi sa-
mymi znakami z tabliczkà T-1a (rys. 5.1.2.1).

Rys. 5.1.2.1. Tabliczka T-1a

5.2. Opisy szczegó∏owe

5.2.1. Droga z pierwszeƒstwem

5.2.1.1. Zasady ogólne

Znak D-1 „droga z pierwszeƒstwem” (rys. 5.2.1.1)
stosuje si´ w celu oznaczenia poczàtku drogi (trasy)
w obszarze zabudowanym, na której kierujàcy ma
pierwszeƒstwo na skrzy˝owaniach z innymi droga-
mi a˝ do miejsca, w którym umieszczony jest znak
D-2 (rys. 5.2.2.1). Wzd∏u˝ drogi z pierwszeƒstwem
powtarza si´ znaki D-1 o zmniejszonej do 400 mm
d∏ugoÊci boku (pkt 5.2.1.3).

Rys. 5.2.1.1. Znak D-1

Znaki D-1 umieszcza si´ tak, aby jedna przekàtna
by∏a w po∏o˝eniu poziomym.
Je˝eli droga z pierwszeƒstwem zmienia kierunek
na skrzy˝owaniu, to pod znakiem D-1 umieszcza si´
tabliczk´ T-6a (rys. 5.2.1.2), zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w punkcie 5.2.1.3.

Rys. 5.2.1.2. Tabliczka T-6a

Poza obszarem zabudowanym znak D-1 ∏àcznie
z tabliczkà T-6a stosuje si´ tylko w przypadkach,
gdy trasa z pierwszeƒstwem zmienia kierunek na
skrzy˝owaniu.

5.2.1.2. Ustalenie tras z pierwszeƒstwem

Ustalajàc trasy z pierwszeƒstwem, nale˝y kierowaç
si´ nast´pujàcymi zasadami:
a) pierwszeƒstwo nadawaç ulicom stanowiàcym:

— drogi krajowe,
— drogi wojewódzkie,
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— drogi powiatowe,
— po∏àczenia mi´dzydzielnicowe,
— trasy komunikacji zbiorowej,

b) w miar´ mo˝liwoÊci ustalaç przebieg trasy w ta-
ki sposób, aby nie zmieni∏a kierunku na skrzy˝o-
waniu,

c) trasa z pierwszeƒstwem powinna swoimi cecha-
mi geometrycznymi odró˝niaç si´ od ulic przeci-
najàcych jà lub dochodzàcych do niej,

d) je˝eli dwie drogi z pierwszeƒstwem dochodzà
do skrzy˝owania innego ni˝ o ruchu okr´˝nym,
to nale˝y utrzymaç pierwszeƒstwo wzd∏u˝ jed-
nej z nich, charakteryzujàcej si´ znacznie wi´k-
szym nat´˝eniem w stosunku do drogi, która
zostaje podporzàdkowana, a gdy wartoÊci nat´-
˝eƒ sà zbli˝one, o wyborze pierwszeƒstwa de-
cydujà:
— cechy geometryczne (szerokoÊç jezdni, liczba

pasów ruchu itp.),
— przewaga ruchu tranzytowego,
— przewaga ruchu komunikacji zbiorowej.

Na skrzy˝owaniach z ruchem okr´˝nym wokó∏ pla-
cu lub wyspy pierwszeƒstwo daje si´ kierujàcym
znajdujàcym si´ na skrzy˝owaniu przed kierujàcymi
wje˝d˝ajàcymi na skrzy˝owanie poprzez zastosowa-
nie znaków A-7 i C-12 (rys. 5.2.1.3 lit. a). Skrzy˝owa-
nia z rozszerzonymi wlotami i ruchem wokó∏ wyspy
mo˝na oznakowaç, nie stosujàc znaków C-12 
i zachowujàc pierwszeƒstwo na jednym kierunku
(rys. 5.2.1.3 lit. b).

Rys. 5.2.1.3. Sposoby oznakowania skrzy˝owaƒ o ruchu
okr´˝nym:

a) pierwszeƒstwo na obwiedni

b) pierwszeƒstwo na skrzy˝owaniu o rozszerzonych wlo-
tach

Rys. 5.2.1.4. Oznakowanie skrzy˝owaƒ, na których droga
z pierwszeƒstwem zmienia kierunek:

a) wzd∏u˝ trasy z pierwszeƒstwem
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b) na samodzielnym skrzy˝owaniu na obszarze zabudo-
wanym

W obszarze zabudowanym na skrzy˝owaniach
dróg lokalnych nie zaleca si´ okreÊlania pierwszeƒ-
stwa znakami.
Nie zaleca si´ stosowania zmiany kierunku drogi
z pierwszeƒstwem na skrzy˝owaniach typu T,
zw∏aszcza w przypadkach, gdy nat´˝enie ruchu po-
jazdów na jednym z wlotów jest niewielkie i nie po-
woduje zak∏óceƒ ruchu pojazdów na pozosta∏ych
wlotach.

5.2.1.3. Umieszczanie znaków D-1

Znaki D-1 umieszcza si´ na poczàtku trasy, której
nadano pierwszeƒstwo w obszarze zabudowanym
oraz bez wzgl´du na rodzaj obszaru, je˝eli na skrzy-
˝owaniu trasa z pierwszeƒstwem zmienia kierunek
i zastosowano tabliczki T-6a.
Znaki D-1 umieszcza si´ w odleg∏oÊci do 50 m od
skrzy˝owania.
Jako zasad´ nale˝y przyjàç powtarzanie przed ka˝-
dym skrzy˝owaniem wzd∏u˝ trasy z pierwszeƒstwem
znaków D-1 o zmniejszonych wymiarach (pkt 5.2.1.1);
mo˝na ich nie powtarzaç, je˝eli odleg∏oÊç mi´dzy
skrzy˝owaniami jest nie wi´ksza od 50 m. Je˝eli dro-
ga z pierwszeƒstwem zmienia kierunek na skrzy˝owa-
niu, to pod wszystkimi znakami okreÊlajàcymi pierw-
szeƒstwo (D-1, A-7, ewentualnie B-20) umieszcza si´
odpowiednie odmiany tabliczek T-6a i T-6c.
Przyk∏ady oznakowania skrzy˝owaƒ, na których dro-
ga z pierwszeƒstwem 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 mogà byç umieszczone na skrzy˝owa-
niach po umieszczeniu na nich znaków A-7 lub B-20. 
Przyk∏ad oznakowania odcinków trasy z pierwszeƒ-
stwem pokazano na rysunku 5.2.1.5.

Rys. 5.2.1.5. Oznakowanie odcinków trasy z pierwszeƒ-
stwem
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5.2.2. Koniec drogi z pierwszeƒstwem

Rys. 5.2.2.1. Znak D-2

Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeƒstwem”
(rys. 5.2.2.1) stosuje si´ w celu odwo∏ania pierw-
szeƒstwa nadanego znakiem D-1.
Znaki D-2 umieszcza si´ przed skrzy˝owaniem z in-
nà drogà z pierwszeƒstwem lub dróg równorz´d-
nych, w szczególnoÊci przed skrzy˝owaniem z ru-
chem okr´˝nym.
Znaku D-2 nie stosuje si´, je˝eli na drodze stano-
wiàcej poza obszarem zabudowanym kontynuacj´
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 si´ w odleg∏oÊci:
— do 50 m przed skrzy˝owaniem na drogach o do-

puszczalnej pr´dkoÊci do 60 km/h,
— do 150 m przed skrzy˝owaniem na drogach

o dopuszczalnej pr´dkoÊci powy˝ej 60 km/h.

Je˝eli na skrzy˝owaniu zastosowano znak A-7, znak
ten umieszcza si´ pod znakiem D-2.
Je˝eli znak D-2 zosta∏ umieszczony przed skrzy˝o-
waniem w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ podano powy-
˝ej, dodatkowo pod znakiem D-2 umieszcza si´ ta-
bliczk´ T-1 wskazujàcà rzeczywistà odleg∏oÊç
umieszczenia znaku przed skrzy˝owaniem. Je˝eli
na skrzy˝owaniu zastosowano znak B-20, przed
skrzy˝owaniem, pod znakiem D-2 umieszcza si´
znak A-7 oraz tabliczk´ z napisem „Stop” i odleg∏o-
Êcià do skrzy˝owania, jak pokazano na rys. 5.2.2.2.
Na jezdniach jednokierunkowych znak D-2 nale˝y
powtarzaç po lewej stronie jezdni.
Przyk∏ady zastosowania znaku D-2 pokazano na ry-
sunkach: 5.2.1.3, 5.2.1.4 lit. b i 5.2.1.5.

5.2.3. Droga jednokierunkowa

Znak D-3 „droga jednokierunkowa” (rys. 5.2.3.1)
stosuje si´ w celu wskazania wjazdu na jezdni´, po
której ruch wszelkich pojazdów odbywa si´ tylko
w jednym kierunku okreÊlonym na znaku. Znak D-3
mo˝e byç zastosowany pod warunkiem zamkni´cia
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 si´:
— na poczàtku ka˝dej drogi jednokierunkowej,
— przy wjeêdzie na jezdni´ jednokierunkowà drogi

dwujezdniowej, je˝eli na pasie dzielàcym jezdnie
zastosowano w tym samym przekroju drogi
znak B-2 lub C-9, je˝eli równie˝ wyst´pujà dodat-
kowe jezdnie dla obs∏ugi przyleg∏ej zabudowy.

Znaki D-3 nie mogà byç umieszczone wczeÊniej ni˝
znaki B-2 lub C-9 dla przeciwnego kierunku. Je˝eli
na jezdni jednokierunkowej wprowadza si´ ruch
dwukierunkowy na odcinku mi´dzy skrzy˝owania-
mi, to przed tym miejscem umieszcza si´ znaki A-20
wed∏ug zasad podanych w punkcie 2.2.20. Znaku D-3
nie umieszcza si´ przy jezdniach jednokierunkowych
dróg dwujezdniowych za przejazdami przez pas dzie-
làcy jezdnie mi´dzy skrzy˝owaniami. 
Je˝eli na jezdni jednokierunkowej wyznaczono pas
ruchu dla rowerów, na którym ruch odbywa si´
w kierunku przeciwnym do ruchu pozosta∏ych po-
jazdów, pod znakiem D-3 umieszcza si´ tabliczk´
T-22 wskazujàcà, ˝e znak nie dotyczy rowerów jed-
noÊladowych (rys. 5.2.3.2). Na przeciwleg∏ym wlo-
cie pod znakiem B-2 umieszcza si´ tabliczk´ T-22.

Rys. 5.2.2.2. Umieszczenie na jednym wsporniku znaku
D-2 ze znakiem A-7 i tabliczkà uprzedzajàcà
o zastosowaniu znaku B-20
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Rys. 5.2.3.2. Znak D-3 z tabliczkà T-22

Przyk∏ad zastosowania znaków D-3 na drodze dwu-
jezdniowej pokazano na rysunku 5.2.3.3.

5.2.4. Droga bez przejazdu

Znak D-4a „droga bez przejazdu” (rys. 5.2.4.1)
stosuje si´ w celu oznaczenia wjazdu na drog´,
której przeciwleg∏y koniec nie ma po∏àczenia z in-
nà drogà. Stosuje si´ go tak˝e na drodze, która
ma po∏àczenia z innymi drogami, ale tworzà one
uk∏ad zamkni´ty, a wyjazd z obszaru jest mo˝liwy
tylko w miejscu wjazdu. Przyk∏ady zastosowania
znaków D-4a pokazano na rysunku 5.2.4.2. Znak
D-4a umieszcza si´ bezpoÊrednio za skrzy˝owa-
niem.

Rys. 5.2.4.1. Znak D-4a

Rys. 5.2.4.2. Zastosowanie znaków D-4a

Zaleca si´ stosowanie znaku D-4b przy zmianach
organizacji ruchu powodujàcych czasowà nie-
przejezdnoÊç drogi oraz w sytuacjach, gdy znak
D-4a mo˝e byç trudny do zauwa˝enia przez kieru-
jàcych.

Rys. 5.2.3.3. Oznakowanie kierunków ruchu na drodze
dwujezdniowej
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Rys. 5.2.4.3. Znak D-4b wskazujàcy drog´ bez przejazdu
z prawej strony

Znak D-4b „wjazd na drog´ bez przejazdu”
(rys. 5.2.4.3) stosuje si´ w celu uprzedzenia, ˝e
droga znajdujàca si´ za skrzy˝owaniem jest drogà
bez przejazdu. Znak D-4b umieszcza si´ przed
skrzy˝owaniem z takà drogà. W zale˝noÊci od wa-
runków lokalnych mo˝e on byç uzupe∏nieniem
znaku D-4a lub wyst´powaç samodzielnie, je˝eli
wjazd mo˝liwy jest tylko z jednego kierunku ruchu
(rys. 5.2.4.4).

Rys. 5.2.4.4. Zastosowanie znaku D-4b

Stosownie do sytuacji na skrzy˝owaniu znak D-4b
mo˝e wskazywaç drog´ bez przejazdu po∏o˝onego
po prawej lub lewej stronie (rys. 5.2.4.5).

Rys. 5.2.4.5. Znak D-4b wskazujàcy drog´ bez przejazdu
z lewej strony

5.2.5. Pierwszeƒstwo na zw´˝onym odcinku drogi

Znak D-5 „pierwszeƒstwo na zw´˝onym odcinku
drogi” (rys. 5.2.5.1) stosuje si´ w celu poinformo-
wania kierujàcych o pierwszeƒstwie wjazdu na
zw´˝ony odcinek drogi przed pojazdami jadàcymi
z przeciwnego kierunku.
Znak D-5 umieszcza si´ w odleg∏oÊci do 20 m przed
poczàtkiem zw´˝onego odcinka drogi, którego prze-
ciwleg∏y kraniec zosta∏ oznakowany znakiem B-31.
Zasady ustalania pierwszeƒstwa na zw´˝onym od-
cinku drogi podano w punkcie 3.2.32, a oznakowa-
nie takiego odcinka pokazano na rysunku 3.2.16.2.

Rys. 5.2.5.1. Znak D-5

5.2.6. PrzejÊcie dla pieszych i przejazd
dla rowerzystów

5.2.6.1. Zasady ogólne

Rys. 5.2.6.1. Znak D-6

Znak D-6 „przejÊcie dla pieszych” (rys. 5.2.6.1) sto-
suje si´ w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego
do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Po-
wierzchni´ przejÊcia stanowi cz´Êç drogi wyznaczo-
na znakiem poziomym P-10.

Rys. 5.2.6.2. Znak D-6a

Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” (rys. 5.2.6.2)
stosuje si´ w celu oznaczenia miejsca przeznaczo-
nego do przeje˝d˝ania rowerzystów w poprzek dro-
gi. Powierzchni´ przejazdu stanowi cz´Êç drogi wy-
znaczona znakiem poziomym P-11.



Dziennik Ustaw Nr 220 — 98 — Poz. 2181

Znak D-6b „przejÊcie dla pieszych i przejazd dla ro-
werzystów” (rys. 5.2.6.3) stosuje si´ w celu ozna-
czenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia
pieszych oraz miejsca przeje˝d˝ania rowerzystów
w poprzek drogi.
Powierzchni´ przejÊcia i przejazdu wyznacza si´
znakami poziomymi P-10 i P-11 umieszczonymi
obok siebie.
Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza si´ w odleg∏oÊci
do 0,5 m od kraw´dzi przejÊcia lub przejazdu od
strony nadje˝d˝ajàcych pojazdów.

Rys. 5.2.6.3. Znak D-6b

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

Rys. 5.2.6.4. Oznakowanie przejÊcia dla pieszych na dro-
dze dwujezdniowej

Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych
o szerokoÊci ponad 15 m oraz na jezdniach jedno-
kierunkowych o szerokoÊci ponad 10 m zaleca si´
umieszczenie dodatkowo znaków D-6, D-6a i D-6b
nad jezdnià. W miejscach szczególnie niebezpiecz-
nych bàdê o du˝ej wypadkowoÊci dopuszcza si´ na-
noszenie lic znaków D-6, D-6a i D-6b na tle folii od-
blaskowo-fluorescencyjnej ˝ó∏to-zielonej lub po-
maraƒczowej. 

Dla oznaczenia miejsca przejÊç dla pieszych szcze-
gólnie ucz´szczanych przez dzieci pod znakiem D-6
lub D-6b umieszcza si´ tabliczk´ T-27.

Rys. 5.2.6.5. Tabliczka T-27

Tabliczka T-27 (rys. 5.2.6.5) ma kszta∏t kwadratu
o boku d∏ugoÊci 450 mm. Tabliczki te mo˝na stoso-
waç w celu dodatkowego poinformowania i ostrze-
˝enia kierujàcych pojazdami o tym, ˝e z przejÊcia
w znacznym stopniu korzystajà dzieci. Znaki D-6 lub
D-6b z tabliczkami T-27 umieszcza si´ przy przej-
Êciach w bezpoÊrednim sàsiedztwie wyjÊç z obiek-
tów, do których ucz´szczajà dzieci w wieku od 7 do
15 lat. Tabliczka T-27 nie mo˝e wyst´powaç samo-
dzielnie bez znaku D-6 lub D-6b. Dopuszcza si´ wy-
konanie lica tabliczki T-27 z folii odblaskowo-fluore-
scencyjnej ˝ó∏to-zielonej lub pomaraƒczowej.
Ustalenie przejÊç podlegajàcych oznakowaniu ta-
bliczkà powinno byç poprzedzone szczegó∏owà ana-
lizà warunków lokalnych, a liczba tego typu przejÊç
powinna byç ograniczona. PrzejÊcie dla pieszych nie
mo˝e byç wyznaczone w osi wyjÊcia ze szko∏y.
Przyk∏ad oznakowania przejÊç przy szkole pokazano
na rysunku 5.2.6.6.

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

Wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejÊcia dla
pieszych nale˝y dokonaç po przeprowadzeniu ana-
lizy warunków drogowych i ruchowych oraz mo˝li-
woÊci zapewnienia bezpieczeƒstwa uczestnikom
ruchu, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
— êród∏a i cele ruchu pieszych,
— kierunki ruchu pieszych,
— rozk∏ad ruchu pieszych w ciàgu doby, 
— nat´˝enie ruchu pieszych,
— nat´˝enie ruchu ko∏owego na drodze, przez któ-

rà wyznaczone ma byç przejÊcie,
— geometri´ drogi.
Potrzeb´ wyznaczenia przejÊcia oraz jego lokaliza-
cj´ nale˝y z tego wzgl´du szczegó∏owo przeanali-
zowaç i dokonaç wyboru, stosujàc poni˝sze za-
sady:
a) poza obszarami zabudowanymi przejÊcia mo˝na

wyznaczaç na obcià˝onych ruchem pieszym skrzy-
˝owaniach oraz w rejonach przystanków autobu-
sowych, szkó∏, zak∏adów pracy itp.,

b) w obszarach zabudowanych wyznaczenie
przejÊç przez drogi dwujezdniowe lub wyodr´b-
nione z jezdni torowiska tramwajowe w rejonach
podanych w lit. a jest niezb´dne,

c) przejÊcia powinny koncentrowaç mo˝liwie naj-
wi´kszà liczb´ pieszych przekraczajàcych drog´,
przy czym lokalizacja tych przejÊç powinna
uwzgl´dniaç najkrótszà drog´ mi´dzy êród∏em
a celem ruchu pieszych,

d) przejÊcia nale˝y lokalizowaç przede wszystkim
przy skrzy˝owaniach dróg,

e) odleg∏oÊci mi´dzy przejÊciami poza obszarem
zabudowanym nie powinny byç mniejsze ni˝
500 m, a w obszarze zabudowanym:
— 100 m na drogach jednojezdniowych,
— 200 m na drogach dwujezdniowych,

f) przejÊcia mi´dzy skrzy˝owaniami nale˝y lokali-
zowaç w miejscach zapewniajàcych wzajemnà
widocznoÊç pieszych i kierujàcych pojazdami;
nie nale˝y wyznaczaç przejÊç za wzniesieniami,
na ∏ukach poziomych i za tymi ∏ukami, w miej-
scach zas∏oni´tych przez budynki, zieleƒ lub inne
obiekty znajdujàce si´ przy drodze,

g) przejÊcia w miastach nale˝y wyznaczaç w zasa-
dzie tylko przez ulice uk∏adu podstawowego
uznane za trasy z pierwszeƒstwem; przez pozo-
sta∏e ulice dopuszcza si´ wyznaczanie przejÊç
w rejonach szkó∏ i innych obiektów, do których
ucz´szczajà dzieci, lub zak∏adów przemys∏o-
wych, gdzie wyst´puje du˝a koncentracja ruchu
pieszych,

h) wyznaczajàc przejÊcia w rejonie przystanków ko-
munikacji zbiorowej, nale˝y, je˝eli to tylko mo˝li-
we, uwzgl´dniç nast´pujàcà jego lokalizacj´
w stosunku do znaku oznaczajàcego 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),

i) lokalizujàc przejÊcia na skrzy˝owaniach, nale˝y
wyznaczaç je na wszystkich jezdniach, w po-
przek których dopuszczone zosta∏o przekrocze-
nie jezdni; w sytuacjach wynikajàcych z warun-
ków ruchu mo˝na wyznaczyç przejÊcia nie na
wszystkich wlotach, co pokazano na rysunku
5.2.6.8.

Rys. 5.2.6.7. Wyznaczanie przejÊç dla pieszych w rejonie
przystanków:

a) autobusowych

b) tramwajowych
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Rys. 5.2.6.8. Wyznaczenie przejÊç dla pieszych nie na
wszystkich wlotach na skrzy˝owanie

Na przejÊciach wyznaczonych na drogach jedno-
jezdniowych dwukierunkowych nale˝y w miar´
mo˝liwoÊci wydzieliç w okolicy osi jezdni miejsce
dajàce pieszemu mo˝liwoÊç zatrzymania si´, tzw.
azyl.

5.2.6.3. Zasady stosowania znaku D-6

Znak D-6 nale˝y stosowaç przy wszystkich przej-
Êciach dla pieszych.
Je˝eli przejÊcie zosta∏o wyznaczone na drodze, na
której dopuszczalna pr´dkoÊç pojazdów jest wi´k-
sza od 60 km/h, lub na odcinku mi´dzyw´z∏owym,
to nale˝y dodatkowo stosowaç znaki A-16 wed∏ug
zasad podanych w punkcie 2.2.18.
Je˝eli nawierzchnia jezdni nie nadaje si´ do
umieszczenia znaku poziomego oznaczajàcego

przejÊcie dla pieszych, a istnieje potrzeba ustalenia
przejÊcia, przejÊcie to mo˝na wyznaczyç tylko zna-
kami D-6, umieszczajàc je po obu stronach drogi.
Zaleca si´, aby by∏y to znaki dwustronne.

Rys. 5.2.6.9. Oznakowanie przejÊç dla pieszych na skrzy-
˝owaniu typu „T”

Rys. 5.2.6.10. Oznakowanie przejÊç dla pieszych oddalo-
nych od skrzy˝owania
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Rys. 5.2.6.11. PrzejÊcie dla pieszych wyznaczone w celu
przeprowadzenia rowerów przez jezdni´ na
odcinku mi´dzy skrzy˝owaniami

5.2.6.4. Zasady lokalizacji przejazdów
dla rowerzystów

Wyboru miejsca przejazdu dla rowerzystów nale˝y
dokonywaç stosownie do istniejàcej sieci dróg dla
rowerów. Przejazdy dla rowerzystów nale˝y wyzna-
czaç na skrzy˝owaniach dróg, w miejscach zapew-
niajàcych wzajemnà widocznoÊç rowerzystów i kie-
rujàcych pojazdami. W przypadku gdy wzajemna wi-
docznoÊç nie jest zapewniona, nale˝y zastosowaç
Êrodki spowalniajàce ruch rowerowy, tak aby wjazd
na przejazd dla rowerzystów nast´powa∏ z niewielkà
pr´dkoÊcià. Poza skrzy˝owaniami przejazdy dla ro-
werzystów wyznacza si´ wyjàtkowo na obszarze za-
budowanym w przypadkach, gdy ze wzgl´du na wa-
runki terenowe zachodzi koniecznoÊç przeprowadze-
nia ciàgu rowerowego na drugà stron´ drogi. Zaleca
si´ w takich przypadkach przed wjazdem na jezdni´
umieszczenie znaku C-13a „koniec drogi dla rowe-
rów”, a na jezdni wyznaczenie przejÊç dla pieszych,
tak aby rowery by∏y przeprowadzane przez jezdni´
(rys. 5.2.6.11). Przejazdy dla rowerzystów w poprzek
drogi, której nadano pierwszeƒstwo znakiem D-1,
nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci wyznaczyç na skrzy˝owa-
niach o ruchu kierowanym sygnalizacjà Êwietlnà
obok przejÊç dla pieszych, stosujàc znak D-6b.

Rys. 5.2.6.12. PrzejÊcie dla pieszych wyznaczone na skrzy˝owaniu na wlocie z pierwszeƒstwem w celu przeprowadze-
nia rowerów
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Poza obszarem zabudowanym przejazdy dla rowe-
rzystów mo˝na wyznaczaç tylko na skrzy˝owa-
niach. Je˝eli ciàg rowerowy przekracza drog´
z pierwszeƒstwem, na drodze dla rowerów nale˝y
zastosowaç Êrodki spowalniajàce ruch, a bezpo-
Êrednio przed wjazdem na jezdni´ zakoƒczyç drog´
dla rowerów poprzez umieszczenie znaku C-13a,
tak aby rowery by∏y przeprowadzane przez drog´
z pierwszeƒstwem (rys. 5.2.6.12).

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

Znaki D-6a i D-6b stosuje si´ w ka˝dym przypadku,
gdy na jezdni zosta∏ wyznaczony przejazd dla rowe-
rzystów wyst´pujàcy samodzielnie lub obok przej-
Êcia dla pieszych. Przejazdy dla rowerzystów nale-
˝y wyznaczaç na jezdni za pomocà znaku poziome-
go P-11.

5.2.7. Droga ekspresowa

Rys. 5.2.7.1. Znak D-7

Znak D-7 „droga ekspresowa” (rys. 5.2.7.1) stosuje
si´ w celu oznaczenia poczàtku lub kontynuacji dro-
gi ekspresowej. 
Znaki D-7 umieszcza si´:
— na poczàtku drogi ekspresowej,
— na poczàtkach ∏àcznic wjazdowych lub na innych

drogach dojazdowych do dróg ekspresowych.
Znak D-7 z tabliczkà T-1a umieszcza si´ na drodze
ogólnodost´pnej, której przed∏u˝eniem jest droga
ekspresowa, w odleg∏oÊci 1000 m przed jej poczàt-
kiem oraz dodatkowo za ostatnim skrzy˝owaniem
znajdujàcym si´ w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1000 m
od poczàtku drogi ekspresowej.
Je˝eli wjazd na drog´ ekspresowà nast´puje z dro-
gi le˝àcej w obszarze zabudowanym, to pod zna-
kiem D-7 umieszcza si´ znak D-43 „koniec obszaru
zabudowanego”. Znak D-7 umieszcza si´ na tabli-
cach przeddrogowskazowych i drogowskazach ta-
blicowych, kierujàcych ruch do drogi ekspresowej,
umieszczonych na drodze, z której nast´puje wjazd
na drog´ ekspresowà.
Dla oznakowania drogi ekspresowej, za przejazd
którà pobierana jest op∏ata, stosuje si´ dodatkowe
oznakowanie zgodnie z zasadami opisanymi
w punkcie 5.2.9.

5.2.8. Koniec drogi ekspresowej

Rys. 5.2.8.1. Znak D-8

Znak D-8 „koniec drogi ekspresowej” (rys. 5.2.8.1)
stosuje si´ w celu oznaczenia koƒca drogi przezna-
czonej tylko dla ruchu pojazdów samochodowych,
oznaczonej przy wjazdach znakiem D-7.
Znak D-8 umieszcza si´ na koƒcu drogi ekspreso-
wej oraz na ∏àcznicach wyjazdowych z drogi eks-
presowej. Je˝eli droga ekspresowa prowadzi do
przejÊcia granicznego, wtedy znak D-8 umieszcza
si´ przed znakiem A-30 z tabliczkà T-17 wskazujàcà
granic´ paƒstwa. Je˝eli droga ekspresowa koƒczy
si´ na skrzy˝owaniu lub na odcinku mi´dzyw´z∏o-
wym, np. na przejÊciu granicznym, w odleg∏oÊci
1000 m przed jej koƒcem umieszcza si´ znak D-7 
z tabliczkà T-1a.

5.2.9. Autostrada

Rys. 5.2.9.1. Znak D-9

Znak D-9 „autostrada” (rys. 5.2.9.1) stosuje si´
w celu oznaczenia poczàtku lub kontynuacji auto-
strady. Znak D-9 umieszcza si´:
— na poczàtku jezdni g∏ównej autostrady,
— na poczàtkach ∏àcznic wjazdowych.
Znak D-9 z tabliczkà T-1a umieszcza si´ na drodze
ogólnodost´pnej, której przed∏u˝eniem jest auto-
strada, w odleg∏oÊci 1000 m przed jej poczàtkiem
oraz dodatkowo za ostatnim skrzy˝owaniem znaj-
dujàcym si´ w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1000 m od
poczàtku autostrady.
Je˝eli wjazd na autostrad´ nast´puje z drogi le˝àcej
w obszarze zabudowanym, to pod znakiem D-9
umieszcza si´ znak D-43 „koniec obszaru zabudo-
wanego”.
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Znak D-9 z tabliczkà T-28 (rys. 5.2.9.2) umieszcza si´
na poczàtku ∏àcznic wjazdowych na p∏atny odcinek
autostrady oraz na jezdni g∏ównej autostrady bez-
p∏atnej na ostatnim w´êle przed punktem poboru
op∏at. W odleg∏oÊci 1000 m przed znakiem D-9 z ta-
bliczkà T-28 umieszczonym na jezdni g∏ównej
umieszcza si´ dodatkowo znak D-9 z tabliczkami T-28
i T-1a.

Rys. 5.2.9.2. Tabliczka T-28

Na poczàtku odcinka autostrady bezp∏atnej b´dàcej
kontynuacjà autostrady p∏atnej umieszcza si´ znak
D-9 z tabliczkà T-28a (rys. 5.2.9.3) wskazujàcà ko-
niec odcinka autostrady, za przejazd którym pobie-
rana jest op∏ata.

Rys. 5.2.9.3. Tabliczka T-28a

Znak D-9 umieszcza si´ obok znaku E-15c z nume-
rem autostrady, na tablicach przeddrogowskazo-
wych i drogowskazach tablicowych umieszczo-
nych na drodze, z której nast´puje wjazd na auto-
strad´.
W przypadku autostrady p∏atnej pod znakami D-9
i E-15c umieszcza si´ napis „P∏atna” jak na tablicz-
ce T-28.

5.2.10. Koniec autostrady

Rys. 5.2.10.1. Znak D-10

Znak D-10 „koniec autostrady” (rys. 5.2.10.1) stosu-
je si´ w celu oznaczenia koƒca autostrady.
Znak D-10 umieszcza si´ na koƒcu jezdni g∏ównej
autostrady i ∏àcznicach wyjazdowych z autostra-
dy. Je˝eli autostrada prowadzi do przejÊcia gra-
nicznego, wtedy znak D-8 umieszcza si´ pod zna-
kiem A-30 z tabliczkà T-17 wskazujàcà granic´
paƒstwa.

Je˝eli autostrada koƒczy si´ na skrzy˝owaniu lub
na odcinku mi´dzyw´z∏owym, np. na przejÊciu gra-
nicznym, w odleg∏oÊci 1000 m przed jej koƒcem
umieszcza si´ znak D-7 z tabliczkà T-1a.

5.2.11. Poczàtek pasa ruchu dla autobusów

Rys. 5.2.11.1. Znak D-11

Znak D-11 „poczàtek pasa ruchu dla autobusów”
(rys. 5.2.11.1) stosuje si´ w celu oznaczenia poczàt-
ku pasa przeznaczonego tylko dla autobusów (tro-
lejbusów) komunikacji publicznej, znajdujàcego si´
po prawej stronie.
Znak D-11 powinien mieç wymiary takie, jak ustalo-
no dla znaków du˝ych. Znak D-11 umieszcza si´
obok jezdni, w miejscu, od którego obowiàzywaç
ma zakaz poruszania si´ po wyznaczonym pasie ru-
chu innych pojazdów ni˝ autobusy lub trolejbusy.
Je˝eli na tym pasie dopuszcza si´ tak˝e ruch innych
pojazdów, to na znaku D-11 pod napisem BUS nale-
˝y umieÊciç napis okreÊlajàcy rodzaj takich pojaz-
dów np. TAXI. Dopuszczenie do poruszania si´ po
pasie ruchu dla autobusów innych pojazdów powin-
no byç ograniczone w takim stopniu, aby pojazdy te
nie powodowa∏y utrudnienia ruchu autobusów (tro-
lejbusów), dla których pas jest przeznaczony.
Je˝eli konieczne jest wydzielenie tego pasa po le-
wej stronie jezdni, to nale˝y stosowaç odmian´
znaku D-11 (D-11a) wed∏ug rysunku 5.2.11.2.

Rys. 5.2.11.2. Znak D-11a

Wydzielenie pasów ruchu tylko dla autobusów
(trolejbusów) jest jednym ze Êrodków usprawnia-
jàcych ruch tych pojazdów na obcià˝onych ru-
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chem ulicach i przyczynia si´ do poprawy regular-
noÊci ich kursowania. Stosowanie wydzielonych
pasów ruchu powinno byç poprzedzone wszech-
stronnà analizà warunków ruchu na jezdni,
uwzgl´dniajàcà oprócz nat´˝enia ruchu ró˝nych
rodzajów pojazdów tak˝e czas przejazdu i czas za-
trzymaƒ.

Szczegó∏owe pomiary tych parametrów nale˝y
wykonaç przed wyznaczeniem pasów i po ich wy-
znaczeniu, w celu okreÊlania efektywnoÊci zasto-
sowanego rozwiàzania. Wydzielanie pasów ru-
chu mo˝e byç stosowane w zró˝nicowanym za-
kresie. Gdy ruch odbywa si´ doÊç swobodnie,
a wyst´pujà tylko punktowe utrudnienia w prze-
jeêdzie pojazdów komunikacji publicznej, wów-
czas zaleca si´ wydzielanie pasów tylko na krót-
kich odcinkach w rejonach wyst´pujàcych w ru-
chu utrudnieƒ. Mo˝na przy tym stosowaç inne
zmiany w organizacji ruchu, jak np. ograniczenie
postoju lub zatrzymania pojazdów, eliminacj´
skr´tów, eliminacj´ innych pojazdów z pewnych
odcinków jezdni itp. Na skrzy˝owaniach, na któ-
rych ruch jest kierowany przy u˝yciu sygnalizacji
Êwietlnej, d∏ugoÊç wydzielonego pasa ruchu po-
winna przekraczaç d∏ugoÊç kolejki pojazdów two-
rzàcych si´ na sàsiednich pasach ruchu. Je˝eli
trudne warunki ruchu wyst´pujà na kilku sàsied-
nich skrzy˝owaniach i powodujà blokowanie od-
cinków mi´dzy nimi, to pas ruchu dla autobusów
mo˝e byç przeprowadzony przez kilka sàsiednich
skrzy˝owaƒ. Przeznaczenie cz´Êci jezdni dla zbio-
rowej komunikacji publicznej i pozostawienie na
pozosta∏ej cz´Êci ruchu innych pojazdów mo˝e
byç uzasadnione nawet wówczas, gdy dla tych
pojazdów pozostaje tylko jeden pas ruchu. Zale-
˝y to od liczby autobusów i przewo˝onych pasa-
˝erów. Minimalne nat´˝enie ruchu autobusów,
przy którym straty czasu ponoszone przez jadà-
cych innymi pojazdami sà równowa˝one przez
korzyÊci pasa˝erów komunikacji zbiorowej, zale-
˝y od stopnia nasycenia wlotów na skrzy˝owaniu
z sygnalizacjà Êwietlnà kierujàcà ruchem. Przy
wysokim stopniu nasycenia (3000 pojazdów na
godzin´ sygna∏u zielonego na dwóch pasach od-
powiada nasyceniu 0,95) stosowanie wydzielo-
nych pasów jest uzasadnione nawet przy ma∏ym
ruchu autobusów.

Je˝eli sytuacje lokalne nie zmuszajà do stosowa-
nia innych Êrodków, to dla autobusów (trolejbu-
sów) nale˝y wydzielaç prawy skrajny pas jezdni.
Wydzielenie pasa po lewej stronie mo˝e byç uza-
sadnione skr´caniem autobusów (trolejbusów)
w lewo lub jazdà na wprost przy obowiàzujàcym
zakazie skr´tu w lewo. Dla oznakowania wydzie-
lonych cz´Êci jezdni dla autobusów (trolejbu-
sów) w kierunku przeciwnym do ruchu pozosta-
∏ych pojazdów stosuje si´ znaki B-2 i F-18b zgod-
nie 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 si´ w celu potwierdzenia wy-
st´powania takiego pasa na ca∏ym odcinku mi´dzy
skrzy˝owaniami.
Znak D-12 powinien mieç wymiary takie, jak ustalo-
no dla znaków du˝ych; stosuje si´ go, gdy d∏ugoÊç
odcinka pasa dla autobusów mi´dzy skrzy˝owania-
mi przekracza 400 m, oraz umieszcza obok jezdni
w po∏owie tego odcinka.

Rys. 5.2.12.1. Znak D-12

Rys. 5.2.12.2. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów

Informacj´ potwierdzajàcà wyst´powanie pasa ru-
chu dla autobusów mo˝na stosowaç tak˝e nad
jezdnià. Znak D-12 umieszczony nad jezdnià ma
wymiary takie, jak ustalono dla znaków Êrednich.
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Je˝eli wydziela si´ lewy pas jezdni, to na znaku 
D-12 napis BUS i symbol autobusu umieszcza si´ po
lewej stronie tarczy znaku. Odpowiednio zamienia
si´ równie˝ linie oznaczajàce kraw´dê jezdni i pas ru-
chu, analogicznie jak pokazano na rysunku 5.2.11.2.
Je˝eli pas ruchu dla autobusów koƒczy si´ przed
skrzy˝owaniem, to na koƒcu pasa stosuje si´ znak
D-12 z tabliczkà T-3a.
Pas ruchu dla autobusów oddziela si´ od sàsiednie-
go, ogólnodost´pnego pasa ruchu znakami pozio-
mymi (linià przerywanà lub ciàg∏à). Przyk∏ad zasto-
sowania znaków D-11 i D-12 do oznakowania pasa
ruchu dla autobusów pokazano na rysunku 5.2.12.2.

5.2.13. Dodatkowe pasy ruchu

5.2.13.1. Zasady ogólne

Dodatkowe pasy ruchu na odcinkach pomi´dzy
skrzy˝owaniami stosuje si´ na tych drogach, na któ-
rych wyst´pujà wzniesienia powodujàce znaczne
zmniejszenie pr´dkoÊci samochodów ci´˝arowych.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje si´ tak˝e na odcin-
kach dróg dwukierunkowych poza wzniesieniami
w celu zwi´kszenia mo˝liwoÊci wyprzedzania. Dodat-
kowy pas ruchu na jezdni jednokierunkowej powi-
nien wyst´powaç po lewej stronie jezdni. Na jezdni
dwukierunkowej dodatkowy pas ruchu powinien wy-
st´powaç jako pas Êrodkowy oddzielony od pasa dla
przeciwnego kierunku ruchu linià podwójnà ciàg∏à. 

Rys. 5.2.13.1. Znak D-13

Na odcinkach oznakowanych znakiem D-13 „poczà-
tek pasa ruchu powolnego” (rys. 5.2.13.1) nale˝y
zastosowaç oznakowanie jak w punkcie 5.2.13.2,
ewentualnie dla jezdni dwukierunkowych zastoso-
waç przekrój dwupasowy.

5.2.13.2. Poczàtek pasa ruchu

Znak D-13a „poczàtek pasa ruchu” (rys. 5.2.13.2) sto-
suje si´ w celu wskazania poczàtku dodatkowego pa-
sa ruchu na jezdni jednokierunkowej. Na znaku D-13a
wskazuje si´ rzeczywistà liczb´ pasów ruchu. Znak 
D-13a umieszcza si´ w odleg∏oÊci do 100 m przed po-
czàtkiem dodatkowego pasa ruchu. Zaleca si´
umieszczenie dodatkowo znaku D-13a z tabliczkà T-1a
w odleg∏oÊci do 400 m przed poczàtkiem dodatkowe-
go pasa ruchu.

Rys. 5.2.13.2. Znak D-13a

Rys. 5.2.13.3. Znak D-13b

Znak D-13b „poczàtek pasa ruchu na jezdni dwu-
kierunkowej” (rys. 5.2.13.3) stosuje si´ w celu
wskazania poczàtku dodatkowego pasa ruchu na
jezdni dwukierunkowej. Znak D-13b umieszcza si´
w odleg∏oÊci do 50 m przed poczàtkiem dodatko-
wego pasa ruchu. Zaleca si´ umieszczenie dodat-
kowo znaku D-13b z tabliczkà T-1a w odleg∏oÊci do
200 m przed poczàtkiem dodatkowego pasa ruchu.
Na odcinku o trzech pasach ruchu w odleg∏oÊciach
co 300—500 m umieszcza si´ znaki F-15 wskazujà-
ce niesymetryczny podzia∏ jezdni dla przeciwnych
kierunków ruchu.
Znaki D-13a i D-13b powinny mieç wymiary takie,
jak ustalono dla znaków wielkich lub du˝ych. Znaki
wielkie stosuje si´ na autostradach, a znaki du˝e na
pozosta∏ych drogach.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje si´ na wzniesie-
niach, na których wyst´puje znaczne zmniejszenie
pr´dkoÊci samochodów ci´˝arowych.
Przy wyznaczaniu dodatkowego pasa ruchu na
wzniesieniu nale˝y uwzgl´dniç:
— wartoÊç pochylenia pod∏u˝nego drogi,
— d∏ugoÊç odcinka wzniesienia,
— nat´˝enie ruchu pojazdów,
— udzia∏ w ruchu samochodów ci´˝arowych i cià-

gników rolniczych.
Minimalna d∏ugoÊç dodatkowego pasa ruchu wy-
nosi 500 m.
Poza wzniesieniami dodatkowe pasy ruchu stosuje
si´ na odcinkach jezdni dwukierunkowych, których
nawierzchnia pozwala na wyznaczenie trzech pa-
sów ruchu. Dodatkowe pasy ruchu na jezdniach
dwukierunkowych wyznacza si´ poza skrzy˝owa-
niami na odcinkach, na których nie wyst´puje ruch
pieszych i rowerzystów lub odbywa si´ on poza
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jezdnià. Na odcinkach, na których zastosowano do-
datkowe pasy ruchu oznaczone znakiem D-13a lub
D-13b, nie dopuszcza si´ wyznaczenia przejÊç dla
pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Na odcin-
kach dróg z dodatkowymi pasami ruchu nie powin-
ny wyst´powaç zjazdy. W przypadku wyst´powa-
nia zjazdu na jezdni dwukierunkowej nie dopuszcza
si´ mo˝liwoÊci skr´cania w lewo ze zjazdu na dro-
g´ 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
si´ stosowaç naprzemiennie, w celu wyznaczenia
dla obu kierunków ruchu odcinków zapewniajà-
cych bezpieczne wyprzedzania. 
Dla dodatkowych pasów ruchu stosowanych na-
przemiennie na jezdniach dwukierunkowych zaleca
si´ stosowanie pasów d∏ugoÊci 800—1000 m. Przy-
k∏ad 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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Rys. 5.2.13.5. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu na
jezdni dwukierunkowej

5.2.14. Koniec pasa ruchu

Rys. 5.2.14.1. Znak D-14

Znak D-14 „koniec pasa ruchu” (rys. 5.2.14.1) sto-
suje si´ w celu oznaczenia koƒca pasa ruchu le˝à-
cego po prawej stronie jezdni. Znak stosuje si´,
gdy na jezdni o co najmniej dwóch pasach ruchu
w kierunku, którego dotyczy znak, koƒczy si´ prawy
pas ruchu. Znaku nie stosuje si´ w celu oznakowa-
nia pasa w∏àczania na w´êle lub skrzy˝owaniu.
Znak D-14 mo˝e byç stosowany wyjàtkowo w sytu-
acjach, gdy warunki terenowe wymuszajà zmniej-
szenie liczby pasów ruchu poprzez zakoƒczenie
prawego pasa ruchu. Jako zasad´ nale˝y przyjmo-
waç zmniejszenie liczby pasów ruchu poprzez za-
koƒczenie lewego pasa ruchu.

Rys. 5.2.14.2. Znak D-14a

W celu oznaczenia koƒca lewego pasa ruchu na od-
cinku jezdni jednokierunkowej dwupasowej stosu-
je si´ znak D-14a „koniec lewego pasa ruchu”
(rys. 5.2.14.2).
W przypadku koƒca lewego pasa ruchu na jezdni
o wi´cej ni˝ dwóch pasach ruchu stosuje si´ od-
mian´ znaku D-14a wskazujàcà rzeczywistà liczb´
pasów ruchu (rys. 5.2.14.3). 
Dla wskazania koƒca dodatkowego pasa ruchu na
jezdni dwukierunkowej stosuje si´ znak D-14b „ko-
niec wewn´trznego pasa ruchu na jezdni dwukie-
runkowej” (rys. 5.2.14.4).

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

Rys. 5.2.14.4. Znak D-14b
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Znaki D-14, D-14a i D-14b powinny byç umieszczo-
ne w odleg∏oÊci:
— 100—150 m przed koƒcem pasa ruchu na dro-

gach o dopuszczalnej pr´dkoÊci wi´kszej ni˝
60 km/h,

— 50—100 m przed koƒcem pasa ruchu na dro-
gach o dopuszczalnej pr´dkoÊci do 60 km/h.

Znak D-14a powinien byç powtórzony po lewej
stronie jezdni.
Wymiary oraz zasady stosowania w zale˝noÊci od
rodzaju drogi sà analogiczne jak dla znaku D-13a.
Na drogach dwupasowych o dopuszczalnej pr´dko-
Êci do 60 km/h dopuszcza si´ stosowanie znaków 
D-14, D-14a o wymiarach jak dla znaków Êrednich.
Przyk∏ad zastosowania znaków D-14a i D-14b do
oznakowania dodatkowego pasa ruchu pokazano
na rysunkach 5.2.13.4 i 5.2.13.5.

5.2.15. Przystanek autobusowy

Rys. 5.2.15.1. Znak D-15

Znak D-15 „przystanek autobusowy” (rys. 5.2.15.1)
stosuje si´ w celu oznaczenia przystanku dla auto-
busów komunikacji publicznej. Znak D-15 oznacza
ponadto miejsce zatrzymywania si´ innych ni˝ au-
tobusy pojazdów samochodowych, wykonujàcych
odp∏atny przewóz osób na regularnych liniach,
i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do
szkó∏ i przedszkoli.
Znak D-15 powinien mieç wymiary takie, jak ustalo-
no dla znaków Êredniej wielkoÊci, jednak poza dro-
gami krajowymi dopuszcza si´ stosowanie znaków
o wymiarach jak dla grupy wielkoÊci mini.
Na znaku D-15 nie dopuszcza si´ stosowania dodat-
kowych napisów lub symboli.
Informacje wskazujàce:
— nazw´ przewoênika, np. MPK, WPK, MZK, PKS

itp., lub jego symbol,
— rodzaj przystanku, np. na ˝àdanie, techniczny,

dla wsiadajàcych, dla wysiadajàcych itp.,
— nazw´ przystanku,
— numery lub oznaczenie linii,
— rozk∏ad jazdy,
mo˝na umieszczaç:
— na niezale˝nych konstrukcjach, s∏upkach itp.,
— na elementach konstrukcji wiaty przystankowej,
— na konstrukcji wsporczej znaku D-15.

Znaki D-15 umieszcza si´ w odleg∏oÊci od 0,5 do 
2,0 m od kraw´dzi jezdni lub kraw´dzi zatoki, po tej
stronie jezdni, po której zatrzymuje si´ autobus. Je-
˝eli na przystanku bez zatoki odcinek jezdni, na któ-
rym zastosowano znak poziomy P-17 „linia przy-
stankowa”, jest d∏u˝szy ni˝ 30 m, zaleca si´ umiesz-
czanie dwóch znaków w odleg∏oÊci 15 m od poczàt-
ku i koƒca linii.

5.2.16. Przystanek trolejbusowy

Rys. 5.2.16.1. Znak D-16

Znak D-16 „przystanek trolejbusowy” (rys. 5.2.16.1)
stosuje si´ w celu oznaczenia przystanku dla trolej-
busów. Wymiary oraz zasady stosowania i umiesz-
czania znaków D-16 sà analogiczne jak znaków D-15.

5.2.17. Przystanek tramwajowy

Rys. 5.2.17.1. Znak D-17

Znak D-17 „przystanek tramwajowy” (rys. 5.2.17.1)
stosuje si´ w celu oznaczenia przystanku dla tram-
wajów. Wymiary i zasady stosowania oraz umiesz-
czania znaku D-17 sà takie same jak znaku D-15; je˝e-
li jednak przystanek jest wyposa˝ony w wyodr´bnio-
nà z jezdni wysepk´ dla pasa˝erów, to znak D-17
umieszcza si´ na tej wysepce, a nie przy kraw´dzi
jezdni.

5.2.18. Parking

Znak D-18 „parking” (rys. 5.2.18.1) stosuje si´ w celu
oznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojaz-
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dów (zespo∏ów pojazdów), z wyjàtkiem przyczep kem-
pingowych. Je˝eli na parkingu dopuszczone jest po-
zostawienie na postoju przyczep kempingowych, pod
znakiem D-18 umieszcza si´ tabliczk´ T-23e. Je˝eli par-
king przeznaczony jest do postoju tylko okreÊlonego
rodzaju pojazdów, w dolnej cz´Êci znaku umieszcza
si´ symbol pojazdu barwy bia∏ej zgodny z przedsta-
wionymi na tabliczkach T-23 lub na znaku F-20.

Rys. 5.2.18.1. Znak D-18

Je˝eli miejsce takie zosta∏o specjalnie zbudowane
poza drogà, to znak D-18 stosuje si´ i umieszcza
zgodnie z zasadami dotyczàcymi znaków oznacza-
jàcych obiekt, okreÊlonymi w punkcie 5.1.
Znak D-18 stosuje si´ do oznaczenia poczàtku od-
cinka chodnika, na którym dopuszczono postój po-
jazdów samochodowych o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 2,5 t.
W razie potrzeby wskazania okreÊlonego sposobu
parkowania pojazdów na drodze, pod znakiem D-18
umieszcza si´ odpowiednià odmian´ tabliczki T-30 po-
dajàcà sposób ustawiania pojazdów, a mianowicie:

Rys. 5.2.18.2. Tabliczka T-30a

— tabliczk´ T-30a (rys. 5.2.18.2) oznaczajàcà postój
ca∏ego pojazdu na chodniku równolegle do kra-
w´˝nika,

Rys. 5.2.18.3. Tabliczka T-30b

— tabliczk´ T-30b (rys. 5.2.18.3) oznaczajàcà postój
ca∏ego pojazdu na chodniku prostopadle do kra-
w´˝nika,

Rys. 5.2.18.4. Tabliczka T-30c

— tabliczk´ T-30c (rys. 5.2.18.4) oznaczajàcà postój
ca∏ego pojazdu na chodniku skoÊnie do kraw´˝-
nika,

Rys. 5.2.18.5. Tabliczka T-30d

— tabliczk´ T-30d (rys. 5.2.18.5) oznaczajàcà postój
na chodniku ko∏ami przedniej osi pojazdu pro-
stopadle do kraw´˝nika,

Rys. 5.2.18.6. Tabliczka T-30e

— tabliczk´ T-30e (rys. 5.2.18.6) oznaczajàcà postój
na chodniku ko∏ami przedniej osi pojazdu sko-
Ênie do kraw´˝nika,

Rys. 5.2.18.7. Tabliczka T-30f

— tabliczk´ T-30f (rys. 5.2.18.7) oznaczajàcà postój
ca∏ego pojazdu na jezdni prostopadle do kra-
w´˝nika,

Rys. 5.2.18.8. Tabliczka T-30g

— tabliczk´ T-30g (rys. 5.2.18.8) oznaczajàcà postój
ca∏ego pojazdu na jezdni skoÊnie do kraw´˝nika,

Rys. 5.2.18.9. Tabliczka T-30h

— tabliczk´ T-30h (rys. 5.2.18.9) oznaczajàcà postój
na chodniku ko∏ami jednego boku pojazdu rów-
nolegle do kraw´˝nika,

Rys. 5.2.18.10. Tabliczka T-30i

— tabliczk´ T-30i (rys. 5.2.18.10) oznaczajàcà po-
stój ca∏ego pojazdu na jezdni równolegle do
kraw´˝nika.
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Dla wyznaczenia postoju po lewej stronie drogi sto-
suje si´ tabliczki T-30 o odpowiednio odwróconym
symbolu.
Je˝eli postój zosta∏ wskazany znakami D-18 z ta-
bliczkami T-30, wówczas na koƒcu odcinka przezna-
czonego do postoju umieszcza si´ znak D-18 z ta-
bliczkà T-3a (rys. 5.2.18.11). Oznakowanie takie do-
puszcza si´ równie˝ w innych miejscach, w których
wyst´pujà wàtpliwoÊci co do miejsca i sposobu
parkowania.

Rys. 5.2.18.11. Tabliczka T-3a

Wybór sposobu parkowania pojazdów na drodze
wymaga szczegó∏owego przeanalizowania warun-
ków ruchu pojazdów, nat´˝enia ruchu pieszych,
szerokoÊci jezdni i chodników oraz istniejàcej orga-
nizacji ruchu. Niedopuszczalne jest wyznaczenie
parkowania przy u˝yciu tabliczek od T-30d do T-30i,
je˝eli na jezdni obowiàzuje zakaz zatrzymywania si´
lub postoju. Parkowanie skoÊne zaleca si´ stosowaç
wówczas, gdy wjazd na stanowisko mo˝liwy jest
tylko z jednego kierunku. Parkowanie pojazdów ca∏-
kowicie na chodniku prostopadle do kraw´˝nika
mo˝liwe jest przy szerokoÊci chodnika powy˝ej 6 m,
pod warunkiem pozostawienia min. 1,5 m szeroko-
Êci chodnika dla ruchu pieszego. Parkowanie pojaz-
dów ca∏kowicie na jezdni, skoÊne lub prostopad∏e,
mo˝na wprowadzaç na szerokich jezdniach o nie-
wielkim nat´˝eniu ruchu. Parkowanie cz´Êciowo na
jezdni, cz´Êciowo na chodniku jest rozwiàzaniem
poÊrednim, gdy nie mo˝na dopuÊciç postoju pojaz-
du ca∏kowicie na chodniku, ze wzgl´du na jego sze-
rokoÊç, a warunki ruchu pojazdów umo˝liwiajà po-
stój na jezdni.
Nie nale˝y wyznaczaç parkingu, choçby cz´Êciowo,
na chodniku z wysokim kraw´˝nikiem. Na odcinkach
chodnika, gdzie dopuszczone zosta∏o parkowanie,
zaleca si´ obni˝enie kraw´˝nika oraz fizyczne oddzie-
lenie (w miar´ mo˝liwoÊci) pojazdów od pieszych.

Rys. 5.2.18.12. Znak D-18a

W dolnej cz´Êci znaku D-18 dopuszcza si´ umiesz-
czenie napisu okreÊlajàcego rodzaj parkingu, np.
leÊny, p∏atny, strze˝ony itp., lub symbolu koperty.

Znak D-18a „parking — miejsce zastrze˝one”
(rys. 5.2.18.12) oznacza miejsce przeznaczone na
postój pojazdu uprawnionej osoby.
Pod znakiem D-18a mogà byç umieszczone tablicz-
ki okreÊlajàce 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 wyni-
kajàce stàd ograniczenia dotyczà innych uczestni-
ków ruchu. 
W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju
przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowe-
go uprawnionej osoby niepe∏nosprawnej o ograni-
czonej sprawnoÊci ruchowej oraz kierujàcego po-
jazdem przewo˝àcego takà osob´, pod znakiem 
D-18a umieszcza si´ tabliczk´ 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 si´ w celu wskazania parkingu, na którym
miejsca przeznaczone do postoju pojazdów znajdu-
jà si´ w budynku lub pod wiatà. W dolnej cz´Êci
znaku D-18b lub na tabliczce pod znakiem mo˝na
umieszczaç 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

Znak D-19 „postój taksówek” (rys. 5.2.19.1) stosuje
si´ w celu oznaczenia poczàtku odcinka jezdni prze-
znaczonego tylko dla postoju taksówek osobo-
wych. Znak D-19 powinien mieç wymiary: d∏ugoÊç
podstawy 620 mm, wysokoÊç 300 mm.
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Analogicznie jak znak D-19 stosuje si´ znak
D-19a „postój taksówek baga˝owych”  (rys. 5.2.19.2),
w miejscach przeznaczonych na postój taksówek ba-
ga˝owych.

Rys. 5.2.19.2. Znak D-19a

Znak D-19a powinien mieç wymiary: d∏ugoÊç pod-
stawy 620 mm, wysokoÊç 400 mm.
Znaki D-19 i D-19a powinny byç wykonywane jako
dwustronne i umieszczane przy kraw´˝niku obok
miejsca, na które podje˝d˝a pierwsza z oczekujà-
cych taksówek.
Postoje taksówek osobowych zaleca si´ ustalaç
w rejonach:
— dworców,
— domów towarowych,
— hoteli,
— restauracji,
— obiektów kulturalno-rozrywkowych,
natomiast taksówek baga˝owych, przy:
— domach towarowych,
— sklepach meblowych i przemys∏owych,
— magazynach.
Je˝eli to mo˝liwe, postoje te nale˝y wyznaczaç na
ulicach lokalnych, a na ulicach uk∏adu podstawo-
wego w zatokach, tak aby utrudnienia w ruchu in-
nych pojazdów by∏y jak najmniejsze.
D∏ugoÊç odcinka przeznaczonego do postoju taksó-
wek powinna wynikaç z obserwacji zapotrzebowa-
nia na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna
byç mniejsza od 15 m (trzy taksówki) i wi´ksza ni˝
50 m (dziesi´ç taksówek). Wi´ksza liczba taksówek
mo˝e oczekiwaç na wyznaczonych placach poza
jezdniami.
Je˝eli d∏ugoÊç odcinka przeznaczonego do postoju
nie zosta∏a okreÊlona znakiem D-20, to oznacza to,
i˝ postój taksówek mo˝e odbywaç si´ w odleg∏oÊci
do 20 m od znaku D-19.

5.2.20. Koniec postoju taksówek

Rys. 5.2.20.1. Znak D-20

Znak D-20 „koniec postoju taksówek” (rys. 5.2.20.1)
stosuje si´ w celu oznaczenia koƒca odcinka jezdni
przeznaczonego do postoju taksówek osobowych
i umieszcza na jego koƒcu.

W celu oznaczenia koƒca postoju taksówek baga˝o-
wych stosuje si´ znak D-20a „koniec postoju taksó-
wek baga˝owych” (rys. 5.2.20.2).

Rys. 5.2.20.2. Znak D-20a

5.2.21. Szpital

Rys. 5.2.21.1. Znak D-21

Znak D-21 „szpital” (rys. 5.2.21.1) stosuje si´ w ce-
lu oznaczenia bliskoÊci szpitala. Znak ten oprócz
charakteru informacyjnego zawiera tak˝e nakaz za-
chowania szczególnej ostro˝noÊci i niepowodowa-
nia nadmiernego ha∏asu.
Zastosowanie znaku D-21 czyni zb´dnym umieszcza-
nie w rejonie szpitala znaku B-29. Znak D-21 umiesz-
cza si´ na wszystkich ulicach przylegajàcych do szpi-
tala po∏o˝onych w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 25 m od
granicy tego obiektu. W celu oznakowania szpitala
oddalonego od drogi g∏ównej stosuje si´ oznakowa-
nie przedstawione na rysunku 5.1.1.6.

5.2.22. Policja

Rys. 5.2.22.1. Znak D-21a

Znak D-21a „policja” (rys. 5.2.22.1) stosuje si´
w celu wskazania siedziby jednostki policji. Znak
umieszcza si´ w pobli˝u siedziby. Znaki wskazujàce
kierunek do jednostki policji nieznajdujàcej si´ bez-
poÊrednio przy drodze mo˝na umieszczaç na dro-
gach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Po-
za obszarem zabudowanym znaki D-21a umieszcza
si´ w celu wskazania posterunku policji prowadzà-
cego nadzór nad ruchem drogowym.
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5.2.23. Punkt opatrunkowy

Rys. 5.2.23.1. Znak D-22

Znak D-22 „punkt opatrunkowy” (rys. 5.2.23.1) sto-
suje si´ w zasadzie poza miastami w celu wskaza-
nia obiektu, w którym uczestnik ruchu mo˝e uzy-
skaç pomoc medycznà.

5.2.24. Stacja paliwowa

Rys. 5.2.24.1. Znak D-23

Znak D-23 „stacja paliwowa” (rys. 5.2.24.1) stosuje
si´ w celu oznaczenia stacji paliw, na której prowa-
dzona jest sprzeda˝ paliw do pojazdów samocho-
dowych, w tym benzyny bezo∏owiowej.
Je˝eli stacja paliw prowadzi tak˝e sprzeda˝ gazu do
pojazdów nim nap´dzanych, dopuszcza si´ umiesz-
czenie w dolnej cz´Êci znaku napisu „LPG-GAZ”.
Znak D-23a „stacja paliwowa z gazem do nap´du
pojazdów” (rys. 5.2.24.2) stosuje si´ w celu wskaza-
nia stacji nieprowadzàcej sprzeda˝y paliw do nap´-
du pojazdów innych ni˝ gaz.

Rys. 5.2.24.2. Znak D-23a

5.2.25. Telefon

Rys. 5.2.25.1. Znak D-24

Znak D-24 „telefon” (rys. 5.2.25.1) stosuje si´ poza
miastami w celu oznaczenia obiektu z ogólnodo-
st´pnym aparatem telefonicznym.
Znaku D-24 nie nale˝y umieszczaç ∏àcznie z innymi
znakami o obiektach, w których na ogó∏ znajdujà
si´ telefony ogólnodost´pne, np. restauracjach,
hotelach, kempingach itp.
Je˝eli telefon nie jest dost´pny przez ca∏à dob´, to
w dolnej cz´Êci znaku podaje si´, w jakich godzi-
nach jest dost´pny.

5.2.26. Poczta

Znak D-25 „poczta” (rys. 5.2.26.1) stosuje si´ poza
miastami w celu oznaczenia znajdujàcych si´ w po-
bli˝u placówek pocztowych. 

Rys. 5.2.26.1. Znak D-25

Je˝eli na poczcie znajduje si´ ogólnodost´pny tele-
fon, na znaku D-25 umieszcza si´ symbol s∏uchaw-
ki telefonicznej (rys. 5.2.26.2).

Rys. 5.2.26.2. Znak D-25 z symbolem s∏uchawki telefo-
nicznej
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5.2.27. Stacja obs∏ugi technicznej

Rys. 5.2.27.1. Znak D-26

Znak D-26 „stacja obs∏ugi technicznej” (rys. 5.2.27.1)
stosuje si´ w celu oznaczenia zlokalizowanych,
przede wszystkim przy drogach pozamiejskich, za-
k∏adów us∏ugowych prowadzàcych naprawy pojaz-
dów samochodowych. Znak umieszcza si´ przy ta-
kich zak∏adach, które wykonujà naprawy pojazdów
ró˝nych typów, w szczególnoÊci dotyczàce urzàdzeƒ
i zespo∏ów majàcych wp∏yw na bezpieczeƒstwo ru-
chu (hamulce, uk∏ad kierowniczy, oÊwietlenie).
Je˝eli zakres us∏ug jest ograniczony, to na znaku
lub na tabliczce mo˝na umieÊciç napis okreÊlajàcy
te us∏ugi. 
Umieszczony w dolnej cz´Êci znaku symbol lub na-
zwa producenta samochodów oznacza autoryzo-
wanà stacj´ obs∏ugi pojazdów tego producenta.

5.2.28. Wulkanizacja

Rys. 5.2.28.1. Znak D-26a

Znak D-26a „wulkanizacja” (rys. 5.2.28.1) stosuje
si´ w celu wskazania zak∏adu wulkanizacyjnego.
Znak umieszcza si´ przy wjeêdzie do zak∏adu. Znaki
wskazujàce kierunek do zak∏adu wulkanizacyjnego
zlokalizowanego w odleg∏oÊci do 500 m od drogi
mo˝na umieszczaç na drogach krajowych, woje-
wódzkich i powiatowych.

5.2.29. Myjnia

Znak D-26b „myjnia” (rys. 5.2.29.1) stosuje si´
w celu wskazania myjni samochodowej. Zasady
stosowania znaku D-26b sà analogiczne do zna-
ku D-26a.

Rys. 5.2.29.1. Znak D-26b

5.2.30. Toaleta publiczna

Rys. 5.2.30.1. Znak D-26c

Znak D-26c „toaleta publiczna” (rys. 5.2.30.1)
umieszcza si´ przy zlokalizowanych przy drodze
ogólnodost´pnych toaletach. Je˝eli w toalecie
znajduje si´ urzàdzenie do opró˝niania toalet zain-
stalowanych w autobusach i przyczepach kempin-
gowych, w dolnej cz´Êci znaku umieszcza si´ napis
„BUS” (rys. 5.2.30.2).

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

5.2.31. Natrysk

Rys. 5.2.31.1. Znak D-26d



Dziennik Ustaw Nr 220 — 114 — Poz. 2181

Znak D-26d „natrysk” (rys. 5.2.31.1) stosuje si´
w celu wskazania ogólnodost´pnych natrysków zlo-
kalizowanych w obiektach przy drogach.

5.2.32. Bufet lub kawiarnia

Rys. 5.2.32.1. Znak D-27

Znak D-27 „bufet lub kawiarnia” (rys. 5.2.32.1) sto-
suje si´ poza miastami w celu oznaczenia obiektu,
w którym uczestnicy ruchu mogà skorzystaç z szyb-
kich us∏ug gastronomicznych w ograniczonym za-
kresie.

5.2.33. Restauracja

Rys. 5.2.33.1. Znak D-28

Znak D-28 „restauracja” (rys. 5.2.33.1) stosuje si´
w celu wskazania lokali przygotowanych do obs∏u-
gi gastronomicznej uczestników ruchu w zakresie
wi´kszym ni˝ lokale oznaczone znakiem D-27. Zna-
ków D-27 i D-28 nie nale˝y umieszczaç dla oznacze-
nia obiektów, przy których brak jest zorganizowa-
nych poza drogà miejsc postoju.

5.2.34. Hotel (motel)

Znak D-29 „hotel (motel)” (rys. 5.2.34.1) stosuje si´
w celu wskazania, w zasadzie poza miastami, obiek-
tów Êwiadczàcych us∏ugi w zakresie wynajmu pokoi
lub ∏ó˝ek na krótki okres. Znaków tych nie nale˝y
umieszczaç przed obiektami rezerwowanymi w ca-

∏oÊci na d∏u˝sze pobyty wypoczynkowe lub zwiàza-
nymi z innà dzia∏alnoÊcià, a u˝yczajàcymi noclegów
uczestnikom ruchu tylko sporadycznie.

Rys. 5.2.34.1. Znak D-29

5.2.35. Obozowisko (kemping)

Rys. 5.2.35.1. Znak D-30

Znak D-30 „obozowisko (kemping)” (rys. 5.2.35.1)
stosuje si´ w celu wskazania miejsca umo˝liwiajà-
cego uczestnikom ruchu rozbicie namiotu, ustawie-
nie samochodu i przyczepy kempingowej. Znakiem
tym nale˝y oznaczaç takie miejsca, które sà wypo-
sa˝one w niezb´dne urzàdzenia sanitarne, okreÊlo-
ne odr´bnymi przepisami.

5.2.36. Obozowisko (kemping) wyposa˝one
w pod∏àczenia elektryczne dla przyczep

Rys. 5.2.36.1. Znak D-31

Znak D-31 „obozowisko (kemping) wyposa˝one
w pod∏àczenia elektryczne dla przyczep” (rys.
5.2.36.1) stosuje si´ w celu oznaczenia kempingów,
które posiadajà pod∏àczenia elektryczne dla przy-
czep kempingowych.
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5.2.37. Pole biwakowe

Rys. 5.2.37.1. Znak D-32

Znak D-32 „pole biwakowe” (rys. 5.2.37.1) stosuje
si´ w celu wskazania lokalizacji miejsc umo˝liwiajà-
cych rozbicie namiotu lub ustawienie przyczepy
kempingowej, wyposa˝onych jedynie w nieutwar-
dzony plac postojowy i proste urzàdzenia, takie jak:
sto∏y, daszki (wiaty) i ust´p.

5.2.38. Schronisko m∏odzie˝owe

Rys. 5.2.38.1. Znak D-33

Znak D-33 „schronisko m∏odzie˝owe” (rys. 5.2.38.1)
stosuje si´ w celu wskazania obiektów tego typu okre-
Êlonych odr´bnymi przepisami przez Polskie Towarzy-
stwo Schronisk M∏odzie˝owych lub innà organizacj´.

5.2.39. Punkt informacji turystycznej

Rys. 5.2.39.1. Znak D-34

Znak D-34 „punkt informacji turystycznej”
(rys. 5.2.39.1) stosuje si´ w celu wskazania uczest-
nikom ruchu obiektów, w których zorganizowana

jest informacja turystyczna zapewniona przez per-
sonel. Znaków tych nie nale˝y stosowaç do ozna-
czenia punktów z informacjà wizualnà (mapy, pla-
katy, schematy, wykazy adresów itp.), umieszczonà
np. na parkingach przydro˝nych.

5.2.40. Informacja radiowa o ruchu drogowym

Rys. 5.2.40.1. Znak D-34a

Znak D-34a „informacja radiowa o ruchu drogo-
wym” (rys. 5.2.40.1) stosuje si´ w celu poinformo-
wania jadàcych o mo˝liwoÊci uzyskania przez radio
informacji dotyczàcych warunków ruchu, w szcze-
gólnoÊci jego p∏ynnoÊci, przejezdnoÊci dróg oraz
warunków atmosferycznych. Znak D-34a informuje
wy∏àcznie o stacjach, które w systemie RDS auto-
matycznie przekazujà komunikaty dotyczàce wa-
runków ruchu drogowego.
Na bia∏ym polu znaku umieszcza si´ napis „Radio”,
a pod nim znak identyfikacyjny (nazw´) stacji. Na
dole na niebieskim tle podaje si´ dane o cz´stotli-
woÊci, z wymienieniem jednostek (MHz, kHz). Do-
datkowo mo˝na podaç czas nadawania wiadomo-
Êci dla kierujàcych.
Zastosowanie na znaku D-34a napisu okreÊlajàce-
go dane o falach radiowych nale˝y uzgodniç z od-
powiednià jednostkà zajmujàcà si´ radiokomuni-
kacjà.
Znak D-34a umieszcza si´ poza obszarem zabudo-
wanym przede wszystkim na drogach o du˝ym na-
t´˝eniu ruchu, na których tworzà si´ ucià˝liwe dla ja-
dàcych zatamowania („korki”). Je˝eli radiostacja ma
zasi´g lokalny (UKF), to znaki umieszcza si´ tylko
w jej zasi´gu. Znaki D-34a nie powinny byç umiesz-
czone w odleg∏oÊciach mniejszych ni˝ co 30 km.

5.2.41. PrzejÊcie podziemne dla pieszych

Znak D-35 „przejÊcie podziemne dla pieszych”
(rys. 5.2.41.1) stosuje si´ w celu wskazania pieszym
miejsca, w którym mogà przedostaç si´ na przeciw-
nà stron´ drogi, przechodzàc pod jezdnià.
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Rys. 5.2.41.1. Znak D-35

Znak D-35 nale˝y umieszczaç w sàsiedztwie wejÊcia
do przejÊcia podziemnego, w miejscu zapewniajà-
cym widocznoÊç tego wejÊcia.
Je˝eli przejÊcie podziemne wyposa˝one jest tak-
˝e w schody ruchome, to obok znaku D-35 lub
bezpoÊrednio przy schodach umieszcza si´ do-
datkowo znak D-35a „schody ruchome w dó∏”
(rys. 5.2.41.2). Znak ten mo˝e byç stosowany sa-
modzielnie.

Rys. 5.2.41.2. Znak D-35a

5.2.42. PrzejÊcie nadziemne dla pieszych

Rys. 5.2.42.1. Znak D-36

Znak D-36 „przejÊcie nadziemne dla pieszych”
(rys. 5.2.42.1) stosuje si´ w celu wskazania pieszym
miejsca, w którym mogà przedostaç si´ na przeciw-
nà stron´ drogi, przechodzàc nad jezdnià. Ze
wzgl´du na to, ˝e przejÊcia nadziemne (k∏adki)
i wejÊcia na nie sà z regu∏y dobrze widoczne, stoso-
wanie tego znaku powinno byç ograniczone.
Je˝eli przejÊcie nadziemne wyposa˝one jest tak-
˝e w schody ruchome, to obok znaku D-36 lub
bezpoÊrednio przy schodach umieszcza si´ do-
datkowo znak D-36a „schody ruchome w gór´”
(rys. 5.2.42.2). Znak ten mo˝e byç stosowany sa-
modzielnie.

Rys. 5.2.42.2. Znak D-36a

5.2.43. Tunel

Rys. 5.2.43.1. Znak D-37

Znak D-37 „tunel” (rys. 5.2.43.1) stosuje si´ w celu
poinformowania kierujàcych o wjeêdzie do tunelu.
Znak D-37 umieszcza si´ w odleg∏oÊci do 50 m przed
wjazdem do tunelu.
W przypadku potrzeby okreÊlenia d∏ugoÊci tunelu,
w dolnej cz´Êci znaku mo˝na umieÊciç informacj´
analogicznà jak na tabliczce T-2, przy czym strza∏ki
i napis sà barwy bia∏ej.

5.2.44. Koniec tunelu

Rys. 5.2.44.1. Znak D-38

Znak D-38 „koniec tunelu” (rys. 5.2.44.1) stosuje si´
w celu poinformowania kierujàcych o wyjeêdzie
z tunelu. Znak D-38 umieszcza si´ w odleg∏oÊci do
50 m za wyjazdem z tunelu.
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5.2.45. Dopuszczalne pr´dkoÊci

Rys. 5.2.45.1. Znak D-39

Znak D-39 „dopuszczalne pr´dkoÊci” (rys. 5.2.45.1)
stosuje si´ w celu poinformowania osób wje˝d˝ajà-
cych do Polski o podstawowych pr´dkoÊciach do-
puszczalnych na drogach w kraju.
Znak D-39 powinien mieç wymiary: d∏ugoÊç pod-
stawy 3500 mm, wysokoÊç 4000 mm, bez wzgl´du
na miejsce zastosowania.
Znaki D-39 umieszcza si´ na drogach wjazdowych
do kraju w pobli˝u punktów kontroli celnej.

5.2.46. Strefa zamieszkania

Rys. 5.2.46.1. Znak D-40

Znak D-40 „strefa zamieszkania” (rys. 5.2.46.1) sto-
suje si´ w celu oznakowania ustalonej strefy za-
mieszkania, w której obowiàzujà szczególne zasady
ruchu drogowego (pierwszeƒstwo pieszych przed
pojazdami, ograniczenie pr´dkoÊci do 20 km/h, par-
kowanie tylko w miejscach wyznaczonych).
Znaki D-40 majà wymiary: d∏ugoÊç podstawy
900 mm, wysokoÊç 600 mm.
Umieszcza si´ je na poczàtku strefy zamieszkania
na wszystkich drogach doprowadzajàcych do niej
ruch. Strefy te ustala si´ w obszarach zabudowa-
nych na ulicach, równie˝ pojedynczych, na których
w zasadzie odbywa si´ ruch tylko docelowy, przede

wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielni-
cach willowych i zabytkowych (starówkach). Usta-
lenie takich stref powinno byç poprzedzone szcze-
gó∏owà analizà zasadnoÊci ich umieszczenia opartà
m.in. na statystyce wypadków drogowych.
Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których
parametry geometryczne umo˝liwiajà jazd´ z pr´d-
koÊcià przekraczajàcà pr´dkoÊç dopuszczalnà, zale-
ca si´ stosowanie urzàdzeƒ lub rozwiàzaƒ wymu-
szajàcych powolnà jazd´ (progi zwalniajàce, zmia-
ny kierunku jazdy, punktowe przew´˝enia jezdni).
Rozwiàzania takie mogà nie byç oznakowane zna-
kami ostrzegawczymi.
Na skrzy˝owaniach dróg w strefie zamieszkania
pierwszeƒstwo nie powinno byç okreÊlone znaka-
mi, z wyjàtkiem skrzy˝owaƒ, na których ze wzgl´du
na ograniczonà widocznoÊç nale˝y oznakowaç wlot
znakiem B-20. W takim przypadku na drodze
z pierwszeƒstwem stosuje si´ znaki A-6a—A-6e.

5.2.47. Koniec strefy zamieszkania

Rys. 5.2.47.1. Znak D-41

Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” (rys.
5.2.47.1) stosuje si´ w celu wskazania wyjazdu ze
strefy zamieszkania. Znak ten umieszcza si´ na
wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznako-
wanej znakami D-40, w tym samym przekroju po-
przecznym drogi co znak D-40. Znak ten mo˝e byç
umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej
stronie znaku D-40.
Wymiary znaku D-41 sà takie same jak znaku D-40.

5.2.48. Obszar zabudowany

5.2.48.1. Zasady ogólne

Rys. 5.2.48.1. Znak D-42

Znak D-42 „obszar zabudowany” (rys. 5.2.48.1) sto-
sowany jest w celu wskazania kierujàcym pojazda-
mi, ˝e wje˝d˝ajà w obszar zabudowany.
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Znak D-42 umieszcza si´ po prawej stronie drogi
wjazdowej do miejscowoÊci, w miejscu ustalonym
jako granica obszaru zabudowanego.
Je˝eli droga przebiega na przemian przez obszar da-
nej miejscowoÊci uznany za zabudowany oraz nie-
uznany za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza
si´ na ka˝dej granicy obszaru zabudowanego.
Je˝eli w danej miejscowoÊci granica pomi´dzy kolej-
nymi koƒcem i poczàtkiem obszaru zabudowanego,
wskazanymi znakami D-42 i D-43, by∏aby mniejsza ni˝
300 m, to na tym odcinku nie umieszcza si´ znaków
D-42 i D-43, wprowadzajàc ewentualne podwy˝sze-
nie dopuszczalnej pr´dkoÊci pojazdów znakiem B-33.
Znaki D-42 i D-43 majà wymiary: d∏ugoÊç podstawy
1200 mm, wysokoÊç 700 mm. Na jednojezdnio-
wych drogach powiatowych i gminnych dopuszcza
si´ znaki D-42 i D-43 o wysokoÊci 530 mm.

5.2.48.2. Ustalenie granic obszaru zabudowanego

Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego
znakiem D-42 powinna byç powiàzana z wyst´pujà-
cà wzd∏u˝ drogi zabudowà o charakterze mieszkal-
nym i wyst´pujàcym na drodze ruchem pieszych.
Znak D-42 powinien byç umieszczony w pobli˝u
miejsca, w którym nast´puje wyraêna zmiana cha-
rakteru zagospodarowania otoczenia drogi. Znak 
D-42 powinien byç powiàzany z takimi elementami
zagospodarowania drogi, jak:
— poczàtek chodnika,
— wyjazdy bramowe z posesji,
— pas postojowy lub parking wyznaczony wzd∏u˝

jezdni,
— skrzy˝owanie.
Jako obszar zabudowany nie powinny byç oznako-
wane miejsca, w których:
— zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi

i nie jest z nià bezpoÊrednio zwiàzana,
— strefy przedmieÊç, w których zabudowa ma cha-

rakter handlowo-us∏ugowy (hurtownie, warszta-
ty, du˝e sklepy), je˝eli nie wià˝e si´ z nià inten-
sywny ruch pieszych w pobli˝u drogi,

— koniecznoÊç ograniczenia pr´dkoÊci wynika je-
dynie z warunków geometrycznych i technicz-
nych drogi, 

— wyst´pujàcy ruch pieszych wynika jedynie z lo-
kalizacji przystanku autobusowego, skrzy˝owa-
nia 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 kie-
rujàcym, ˝e wyje˝d˝ajà z takiego obszaru.
Znak D-43 umieszcza si´ po prawej stronie drogi,
w tym samym przekroju co D-42 zastosowany do
kierunku przeciwnego.
Je˝eli obszar zabudowany obejmuje sàsiadujàce
miejscowoÊci, to na ich granicy nie umieszcza si´
znaku D-43, a w odleg∏oÊci do 50 m za znakiem 
E-17a wskazujàcym wjazd do nast´pnej miejscowo-
Êci umieszcza si´ znak D-42 stanowiàcy potwierdze-
nie kontynuacji obszaru zabudowanego. W takim
przypadku na drogach jednojezdniowych dopuszcza
si´ stosowanie znaku D-42 o wysokoÊci 530 mm.

5.2.50. Strefa parkowania

Znak D-44 „strefa parkowania” (rys. 5.2.50.1) stosuje
si´ w celu wskazania strefy, w której w ciàgu ca∏ej
doby lub w okreÊlone dni tygodnia lub w okreÊlo-
nych godzinach za postój pobierana jest op∏ata.
W strefie oznakowanej znakiem D-44 postój w czasie
wskazanym na znaku, bez wniesienia op∏aty jest za-
broniony.
Znaki D-44 majà wymiary z grupy znaków du-
˝ych. Na znaku obok napisu „Postój p∏atny”
wskazuje si´ sposób wnoszenia op∏aty poprzez
umieszczenie napisu lub symbolu parkometru,
karty zegarowej, biletu itp. Je˝eli obowiàzek
wnoszenia op∏aty dotyczy okreÊlonych dni lub
godzin, pod napisem „Postój p∏atny” umieszcza
si´ informacj´ okreÊlajàcà zakres stosowania
znaku. Symbole stosowane na znaku D-44 poka-
zano 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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b) karty zegarowej

c) biletu

Znaki D-44 umieszcza si´ na wszystkich ulicach do-
prowadzajàcych ruch do strefy p∏atnego parkowa-
nia. Strefy p∏atnego parkowania tworzy si´ w celu
zwi´kszenia rotacji pojazdów na postoju, w tych
obszarach miast, w których liczba dost´pnych
miejsc parkingowych jest znacznie mniejsza
(zw∏aszcza w godzinach pracy urz´dów lub placó-
wek handlowych) od zapotrzebowania.

5.2.51. Koniec strefy parkowania

Rys. 5.2.51.1. Znak D-45

Znak D-45 „koniec strefy parkowania” (rys. 5.2.51.1)
stosuje si´ w celu wskazania wyjazdu ze strefy,
w której za postój pojazdu pobierana jest op∏ata. Na
jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza
si´ w tym samym przekroju co znak D-44.

5.2.52. Droga wewn´trzna

Rys. 5.2.52.1. Znak D-46

Znak D-46 „droga wewn´trzna” (rys. 5.2.52.1) sto-
suje si´ w celu wskazania wjazdu na drog´ ogólno-
dost´pnà niepublicznà, to znaczy drog´, której za-
rzàdcà nie jest jednostka administracji publicznej
(rzàdowej lub samorzàdowej), lecz inna jednostka
b´dàca jej w∏aÊcicielem lub administratorem.
Znaków wskazujàcych poczàtek lub koniec drogi
wewn´trznej nie stosuje si´ na wjazdach (wyjaz-
dach) do obiektów przy drodze, chyba ˝e ze wzgl´-
du na rodzaj obiektu (kompleks budynków o ró˝-

nym przeznaczeniu) lub charakter wyjazdu mog∏o-
by budziç wàtpliwoÊci, ˝e jest to wjazd na drog´
niepublicznà.
Na drodze wewn´trznej stosuje si´ znaki takie jak na
drodze publicznej z grupy wielkoÊci ma∏ych lub mini.

5.2.53. Koniec drogi wewn´trznej

Rys. 5.2.53.1. Znak D-47

Znak D-47 „koniec drogi wewn´trznej” (rys. 5.2.53.1)
stosuje si´ w celu wskazania wyjazdu z ogólnodost´p-
nej drogi niepublicznej na drog´ publicznà zarzàdzanà
przez administracj´ rzàdowà lub samorzàdowà.

5.2.54. Zmiana pierwszeƒstwa

Rys. 5.2.54.1. Znak D-48 wskazujàcy skrzy˝owanie dróg
równorz´dnych

Znak D-48 „zmiana pierwszeƒstwa” (rys. 5.2.54.1)
stosuje si´ w celu uprzedzenia uczestników ruchu
o majàcej nastàpiç zmianie obowiàzujàcych do-
tychczas zasad pierwszeƒstwa na skrzy˝owaniu.
Znak D-48 ma takie wymiary, jak ustalono dla zna-
ków du˝ych.
Znak D-48 wed∏ug rysunku 5.2.54.1 stosuje si´, gdy
na skrzy˝owaniu jedna z dróg mia∏a pierwszeƒ-
stwo, a zamierza si´ wprowadziç organizacj´ ru-
chu, w której na skrzy˝owaniu pierwszeƒstwo nie
jest okreÊlone znakami. Wtedy znak D-48 umiesz-
cza si´ na wszystkich wlotach.

Rys. 5.2.54.2. Znak D-48 wskazujàcy wlot podporzàdko-
wany
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Znak D-48 wed∏ug rysunku 5.2.54.2 stosuje si´, gdy
droga majàca dotychczas pierwszeƒstwo ma staç
si´ drogà podporzàdkowanà; umieszcza si´ jà tylko
na wlotach tej drogi.

Na tabliczce pod znakiem D-48 podaje si´ dat´
wprowadzenia zmiany, np. „Od dnia 15.12.2001”.

Znak D-48 umieszcza si´ w nast´pujàcych odleg∏o-
Êciach od skrzy˝owania:

— od 100 m do 150 m na drogach o dopuszczalnej
pr´dkoÊci wi´kszej od 60 km/h,

— do 50 m na pozosta∏ych drogach.

Je˝eli istniejàce zasady pierwszeƒstwa na skrzy˝o-
waniu sà wyra˝one znakami A-6, to znaki D-48
umieszcza si´ na odcinku mi´dzy tymi znakami
a skrzy˝owaniem, a je˝eli sà wyra˝one znakiem 
D-1, to znak D-48 umieszcza si´ przed tym zna-
kiem.

Znak D-48 nale˝y umieÊciç nie póêniej ni˝ siedem
dni przed planowanà zmianà organizacji ruchu
i usunàç nie wczeÊniej ni˝ po 14 dniach od wpro-
wadzenia zmiany.

W obszarach zabudowanych na drogach o dopusz-
czalnej pr´dkoÊci do 50 km/h znaki D-48 (bez tabli-
czek z datà) mogà byç wyjàtkowo umieszczone
w dniu wprowadzenia zmiany.

5.2.55. Pobór op∏at

Rys. 5.2.55.1. Znak D-49

Znak D-49 „pobór op∏at” (rys. 5.2.55.1) stosuje
si´ w celu uprzedzenia o miejscu na jezdni g∏ów-
nej autostrady lub drogi ekspresowej, w którym
pobierane sà op∏aty za przejazd. Znak umieszcza
si´ w odleg∏oÊci 1000 m przed stacjà poboru
op∏at.

6. Znaki kierunku i miejscowoÊci

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Funkcja i wymiary znaków

Znaki kierunku i miejscowoÊci stosuje si´ w celu
wskazania uczestnikom ruchu kierunków dojazdu
do miejscowoÊci i innych miejsc lub obiektów zain-
teresowania podró˝nych, przebiegu dróg oraz ich
numerów.
Rozró˝nia si´ nast´pujàce znaki kierunku i miejsco-
woÊci:
a) tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 i jego

odmiany),
b) drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 i ich odmia-

ny oraz E-19a),
c) tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany),
d) tablice szlaku drogowego (znak E-14 i jego od-

miany),
e) znaki z numerem drogi (znak E-15 i jego odmia-

ny oraz E-16),
f) znaki miejscowoÊci (znaki E-17a i E-18a),
g) tablice w´z∏a drogowego (znak E-20),
h) tablice oznaczajàce dzielnice miasta (znak E-21),
i) znaki samochodowych szlaków turystycznych

(znak E-22 i jego odmiany).

Znaki kierunku, zw∏aszcza tablice przeddrogowska-
zowe, drogowskazy i tablice szlaków drogowych sà
znakami wymagajàcymi z zasady indywidualnego
zaprojektowania uwzgl´dniajàcego zarówno liczb´
wskazywanych kierunków, jak i podawanych dla
tych kierunków informacji.
Wymiary poszczególnych znaków, ich uk∏ad gra-
ficzny, zasady umieszczania nazw miejscowoÊci,
symboli oraz liczb oznaczajàcych odleg∏oÊci sà opi-
sane i pokazane na rysunkach zamieszczonych
w rozdziale 9. D∏ugoÊç podstawy wi´kszoÊci zna-
ków zale˝y od d∏ugoÊci umieszczanych na nich na-
pisów. Na znakach kierunku podaje si´ urz´dowe
nazwy miejscowoÊci. Dopuszcza si´ skróty d∏ugich
nazw, pod warunkiem ˝e b´dà zrozumia∏e dla kie-
rujàcych pojazdami, np. Strzemieszyce Wlkp.,
Ostrów Wlkp., Strzelce Op. Skraca si´ tylko cz´Êç
przymiotnikowà nazwy.
Wymiary liter, które powinny byç stosowane na
znakach kierunku, podano w tabeli 1.8, a grupy ich
wielkoÊci w tabeli 1.9, z uwzgl´dnieniem zastrze˝eƒ
dotyczàcych napisów na licach znaków kierunku
i miejscowoÊci wykonanych z folii odblaskowych
pryzmatycznych w grupie wielkoÊci „wielkie”,
a w szczególnoÊci 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 szczegó∏owych, to na
znakach kierunku mo˝na umieszczaç inne znaki lub
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ich miniatury, np. oznaczajàce autostrad´ lub nu-
mery dróg. Liczby kilometrów podawane na drogo-
wskazach, tablicach kierunkowych i tablicach szla-
ku drogowego powinny oznaczaç odleg∏oÊç od
miejsca umieszczenia znaku do centralnego punktu
danej miejscowoÊci, np. rynku, g∏ównego placu, ra-
tusza, skrzy˝owania dróg przelotowych itp. Odle-
g∏oÊci nale˝y podawaç w pe∏nych kilometrach. 
Je˝eli odleg∏oÊç ta jest mniejsza od 2 km (dotyczy
odleg∏oÊci podawanej na ma∏ym drogowskazie
w kszta∏cie strza∏y E-4), to podaje si´ jà z dok∏adno-
Êcià do jednej dziesiàtej kilometra, np. 0,7 km lub
1,4 km.
Na drogowskazie do obiektu turystycznego, cen-
trum miasta itp. odleg∏oÊç podaje si´ z dok∏adno-
Êcià:
— do 50 m, je˝eli odleg∏oÊç jest mniejsza od 500 m,
— do 100 m, je˝eli odleg∏oÊç wynosi od 500 do

1000 m,
— do 0,1 km, je˝eli odleg∏oÊç wynosi od 1,0 do

2,0 km, 
— do 1 km, je˝eli odleg∏oÊç jest wi´ksza od 2 km. 
Zespó∏ znaków kierunku i miejscowoÊci powinien
zapewniaç:
— kompletnoÊç oznakowania, a wi´c zawieraç

wszelkie niezb´dne napisy i symbole,
— spójnoÊç w zakresie podawania tych samych

nazw miejscowoÊci na tablicach przeddrogow-
skazowych i drogowskazach,

— prawid∏owoÊç w podawaniu na drogowskazach
i tablicach kierunkowych nazw miejscowoÊci
i odleg∏oÊci od nich.

Znaki kierunku stosuje si´ na odcinkach mi´dzy
skrzy˝owaniami oraz w obr´bie skrzy˝owaƒ i w´-
z∏ów drogowych. Znaki umieszczone w obr´bie
skrzy˝owaƒ i w´z∏ów drogowych na drogach krajo-
wych oznaczonych numerami jedno- i dwucyfro-
wymi powinny zapewniaç informacj´ uprzedzajàcà
(przed skrzy˝owaniem), wskazujàcà (na skrzy˝owa-
niu) oraz potwierdzajàcà (za skrzy˝owaniem).
Przyk∏ady oznakowania drogowskazowego skrzy-
˝owaƒ poza miastami — w zale˝noÊci od kategorii
krzy˝ujàcych si´ dróg — podane sà w punkcie 6.4,
a skrzy˝owaƒ w miastach w punkcie 6.5.

6.2. Zasady doboru miejscowoÊci kierunkowych

MiejscowoÊç kierunkowa oznacza miejscowoÊç, 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 oznaczajàcej
wjazd do tej miejscowoÊci. Na drogach krajowych
jako miejscowoÊci kierunkowe podawane sà miej-
scowoÊci po∏o˝one na tych drogach. Na drogach
pozosta∏ych kategorii (wojewódzkie, powiatowe,
gminne) jako miejscowoÊci kierunkowe mogà wy-
st´powaç miejscowoÊci po∏o˝one na drodze tej sa-
mej kategorii lub wy˝szej.

MiejscowoÊç kierunkowà ustala si´ wed∏ug nast´-
pujàcej hierarchii:
1) najbli˝sze miasto wojewódzkie;
2) najbli˝sze miasto na prawach powiatu;
3) najbli˝sze miasto z siedzibà powiatu;
4) przejÊcie graniczne, do którego prowadzi droga,

przy czym za nazwà nale˝y umieÊciç znak „PL”
i znak wyró˝niajàcy paƒstwo, do którego prowa-
dzi przejÊcie, przyj´ty do oznaczania pojazdów
uczestniczàcych w ruchu mi´dzynarodowym;

5) inna miejscowoÊç, je˝eli nie mo˝na podaç na-
zwy miasta wojewódzkiego, powiatowego lub
przejÊcia granicznego.

Dopuszcza si´ stosowanie jako miejscowoÊci kie-
runkowej nazwy miasta niele˝àcego na danej dro-
dze, pod warunkiem kontynuacji podawania miej-
scowoÊci kierunkowej na ca∏ym ciàgu dróg do niej
prowadzàcych.
Dopuszcza si´ ustalenie jako miejscowoÊci kierun-
kowej, zamiast nazwy najbli˝szego miasta woje-
wódzkiego, nazwy kolejnego miasta wojewódzkie-
go lub nazwy miasta siedziby powiatu, a zamiast
nazwy najbli˝szego miasta siedziby powiatu, na-
zwy kolejnego takiego miasta lub nazwy przejÊcia
granicznego, w przypadkach gdy:
— na danym kierunku istniejà drogi alternatywne

i ruch kierowany jest na drog´ o lepszych para-
metrach technicznych lub ruch powoduje
mniejszà ucià˝liwoÊç dla okolicznych mieszkaƒ-
ców lub Êrodowiska naturalnego,

— w mieÊcie b´dàcym siedzibà powiatu krzy˝ujà
si´ drogi krajowe lub wojewódzkie o du˝ym
znaczeniu komunikacyjnym,

— miasto jest tradycyjnie uznane jako kierunkowe
ze wzgl´du na znaczenie turystyczne.

Obok nazwy przejÊcia granicznego podaje si´ znak
z literami „PL” oraz znak wyró˝niajàcy paƒstwo, do
którego prowadzi przejÊcie, przyj´ty do oznaczania
pojazdów uczestniczàcych w ruchu mi´dzynarodo-
wym. Je˝eli przejÊcie nie obs∏uguje wszystkich ro-
dzajów pojazdów np. tylko pojazdy o okreÊlonej
dopuszczalnej masie ca∏kowitej, na tablicach przed-
drogowskazowych i drogowskazach pod znakami
wyró˝niajàcymi paƒstwa graniczne zaleca si´
umieszczanie informacji o rodzaju ograniczeƒ. Pod
znakami wyró˝niajàcymi paƒstwa mo˝na umieÊciç
miniatur´ znaku F-20 wskazujàcego, dla jakich po-
jazdów przeznaczone jest przejÊcie, lub znaku zaka-
zu wskazujàcego, jakie rodzaje pojazdów nie sà od-
prawiane na przejÊciu.
Zaleca si´ w przypadku, gdy na tablicach przeddro-
gowskazowych i drogowskazach tablicowych po-
dawana jest nazwa przejÊcia granicznego, umiesz-
czanie tak˝e nazwy du˝ego miasta sàsiedniego
paƒstwa, do którego prowadzi droga. Nazw´ t´ po-
daje si´ w j´zyku oryginalnym, a w przypadku cyry-
licy w transliteracji ∏aciƒskiej. Z prawej strony na-
zwy miasta w sàsiednim paƒstwie podaje si´ znak
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wyró˝niajàcy paƒstwo przyj´ty do oznaczania po-
jazdów uczestniczàcych w ruchu mi´dzynarodo-
wym. Przyk∏ad taki przedstawiono na rys. 6.2.1.

Rys. 6.2.1. Drogowskaz E-2a z nazwà miasta i znakiem
wyró˝niajàcym paƒstwo

Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowska-
zach tablicowych dopuszcza si´ podawanie dla da-
nego kierunku dwóch nazw miejscowoÊci, np.:
— najbli˝szego miasta na prawach powiatu i mia-

sta wojewódzkiego,
— przejÊcia granicznego i najbli˝szego du˝ego

miasta sàsiedniego paƒstwa,
— najbli˝szego miasta siedziby powiatu i miasta

siedziby powiatu, w którym krzy˝ujà si´ drogi
krajowe.

Je˝eli droga prowadzi przez miasto lub w jego pobli-
˝u, na tablicach przeddrogowskazowych i drogowska-
zach tablicowych mo˝na umieÊciç dodatkowo infor-
macje lokalne, np. nazw´ dzielnicy, informacj´ o cen-
trum, informacj´ o obiekcie komunikacyjnym itp.

6.3. Zasady szczegó∏owe stosowania znaków kie-
runku i miejscowoÊci

6.3.1. Tablice przeddrogowskazowe

6.3.1.1. Zasady ogólne

Tablice przeddrogowskazowe, wyst´pujàce jako
odmiany znaku E-1, pokazane na rysunkach od
6.3.1.1 do 6.3.1.11, stosuje si´ w celu wskazania
kierujàcym, w formie schematycznej skrzy˝owania,
do jakich miejscowoÊci prowadzà drogi wylotowe
z tego skrzy˝owania. Na znakach tych podaje si´
równie˝ numery dróg, ewentualnie ich rodzaj np.
autostrada oraz, w razie potrzeby, inne informacje
zwiàzane z drogà wylotowà.
Wymiary tablic zale˝à od liczby i rodzajów napi-
sów, symboli, znaków itp. oraz od obowiàzujàcej
dla danej drogi grupy wielkoÊci liter.

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

Rys. 6.3.1.2. Tablica E-1 przed trzyramiennym skrzy˝owa-
niem dróg mi´dzynarodowych

Wymiary podstawowych elementów tablicy przed-
drogowskazowej, sposób rozmieszczenia treÊci
i elementów znaku na tablicach opisano w punk-
cie 6.3.1.2. oraz pokazano na odpowiednich rysun-
kach w rozdziale 9.
Tablice przeddrogowskazowe, w zale˝noÊci od ich
zastosowania na drodze, dzielà si´ na:
— tablice E-1 umieszczane na drogach ogólnodo-

st´pnych i ekspresowych,
— tablice E-1a umieszczane na autostradach,
— tablice E-1b umieszczane na drogach ogólnodo-

st´pnych i ekspresowych, przed wyjazdami
z tych dróg na autostrad´.

Na tablicach przeddrogowskazowych podaje si´:
— schematyczny plan skrzy˝owania z zaznacze-

niem ustalonego pierwszeƒstwa przejazdu,
— schematyczny plan wyjazdów na w´êle drogo-

wym,
— nazwy miejscowoÊci,
— numery dróg.
Dopuszcza si´ równie˝ umieszczanie znaków ka-
tegorii A, B, D na liniach oznaczajàcych kierunek
oraz informacji lokalnej i turystycznej (centrum,
nazwa dzielnicy, obiektów komunikacyjnych itp.),
a tak˝e  — w prawym dolnym rogu — liczby ozna-
czajàcej odleg∏oÊç ustawienia tablicy od skrzy˝o-
wania lub poczàtku pasa wy∏àczania na w´êle.
Uk∏ad graficzny kierunków na tablicy powinien
odpowiadaç rzeczywistemu uk∏adowi dróg na
tym skrzy˝owaniu, przy czym przebieg drogi
z pierwszeƒstwem oznacza si´ linià szerszà,
a przebiegi dróg podporzàdkowanych liniami
w´˝szymi.
Na jednej tablicy mo˝na umieÊciç nie wi´cej ni˝
dwa znaki kategorii A, B lub D, dla ka˝dego kie-
runku.
W tym przypadku zmniejsza si´ ich wymiary do
40 cm Êrednicy (dla znaku B) lub d∏ugoÊci podsta-
wy (dla znaków A i D).



Dziennik Ustaw Nr 220 — 123 — Poz. 2181

Nazwy miejscowoÊci umieszcza si´ wed∏ug nast´-
pujàcych zasad:
— nazw´ miejscowoÊci kierunkowej dla kierunku

z pierwszeƒstwem podaje si´ literami wi´kszy-
mi o jednà grup´ ni˝ nazwy pozosta∏ych miej-
scowoÊci,

— wielkoÊci liter i cyfr okreÊlajàcych numer drogi
umieszczane przy nazwie miejscowoÊci powin-
ny byç mniejsze o jednà grup´ od wysokoÊci li-
ter nazwy tej miejscowoÊci.

Numerów dróg nie nale˝y umieszczaç na liniach
oznaczajàcych kierunek.
Je˝eli droga ma równie˝ numer drogi mi´dzynaro-
dowej, to umieszcza si´ go obok numeru drogi kra-
jowej zgodnie z zasadami podanymi w punk-
cie 6.3.7.5.
Na drogach poza miastami, nad tablicà przeddro-
gowskazowà przed skrzy˝owaniem z drogà podpo-
rzàdkowanà, umieszcza si´ znaki ostrzegawcze od
A-6a do A-6c. Je˝eli tablice przeddrogowskazowe
wyst´pujà równie˝ na drogach podporzàdkowa-
nych, umieszcza si´ nad nimi znak ostrzegawczy 
A-7, niezale˝nie od znaku umieszczonego bezpo-
Êrednio przed skrzy˝owaniem.

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

Rys. 6.3.1.4. Tablica E-1 przed skrzy˝owaniem o ruchu
okr´˝nym

Rys. 6.3.1.5. Tablica E-1 ze znakiem ostrzegawczym

Rys. 6.3.1.6. Tablica E-1 podajàca informacj´ lokalnà

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

Rys. 6.3.1.8. Tablica E-1a I — na autostradzie przed skrzy-
˝owaniem z drogà krajowà
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Rys. 6.3.1.9. Tablica E-1a II — na autostradzie przed
skrzy˝owaniem z drogà wojewódzkà

Rys. 6.3.1.10. Tablica E-1b na drodze krajowej ogólnodo-
st´pnej przed wjazdami na autostrad´

Rys. 6.3.1.11. Tablica E-1b przed w´z∏em, na którym roz-
poczyna si´ droga ekspresowa i nast´puje
wjazd na autostrad´

6.3.1.2. Zasady rozmieszczania informacji na tabli-
cach przeddrogowskazowych

Linia wskazujàca drog´ z pierwszeƒstwem powin-
na mieç szerokoÊç 15 cm, a drog´ podporzàdkowa-
nà — 7,5 cm, zaÊ na tablicach umieszczanych na
drogach ekspresowych, odpowiednio 20 cm
i 10 cm. Rozmieszczenie na tablicy przeddrogow-
skazowej nazw miejscowoÊci, znaków szlaku dro-
gowego, informacji lokalnej i innej zale˝y od sche-
matu skrzy˝owania pokazanego na tablicy. Podsta-
wowà zasadà jest, aby nazwy miast kierunkowych
∏àcznie z wyst´pujàcymi przed nimi numerami

dróg umieszczone by∏y centralnie lub symetrycznie
(w przypadku dwóch lub wi´cej miast kierunko-
wych albo miasta kierunkowego i informacji lokal-
nej dla jednego kierunku) w stosunku do linii ozna-
czajàcej kierunek wylotu ze skrzy˝owania. OÊ po-
zioma numeru drogi (numerów dróg i numeru dro-
gi z miniaturà znaku D-7 lub D-9) powinna si´ po-
krywaç z osià poziomà liter du˝ych i cyfr pisma.
Znaki kategorii A, B lub D umieszcza si´ odpowied-
nio na liniach wskazujàcych kierunki dróg; Êrodek
wysokoÊci znaku powinien znajdowaç si´ w osi li-
nii, na której jest umieszczony.
Nazwy miast kierunkowych na tablicy przeddro-
gowskazowej umieszcza si´ wed∏ug nast´pujàcych
zasad:
1) dla kierunku z pierwszeƒstwem: 

a) je˝eli linia oznaczajàca kierunek wylotu ze
skrzy˝owania umieszczona jest na lewej stro-
nie tablicy pionowo lub ukoÊnie (skrzy˝owa-
nie typu „T” lub „Y”), to Êrodek dolnej kra-
w´dzi numeru drogi E-15a—E-15e lub Êrodek
odcinka, na który sk∏adajà si´ d∏ugoÊci dol-
nych kraw´dzi numerów dróg E-15a (E-15c,
E-15d) i E-16 oraz szerokoÊç odst´pu mi´dzy
nimi, powinien znajdowaç si´ na przed∏u˝e-
niu osi linii oznaczajàcej kierunek wylotu,

b) je˝eli linia oznaczajàca kierunek wylotu
umieszczona jest na Êrodku tablicy pionowo
lub ukoÊnie (skrzy˝owanie czterowylotowe
i z ruchem po obwiedni), to Êrodek odcinka
wyznaczonego przez d∏ugoÊç dolnej kraw´-
dzi jednego lub dwóch numerów dróg (E-15a
lub E-15b) i d∏ugoÊç nazwy miasta kierunko-
wego oraz odst´pów mi´dzy nimi, zwany
inaczej odcinkiem pomiarowym, powinien
znajdowaç si´ na przed∏u˝eniu osi linii ozna-
czajàcej kierunek wjazdu,

c) je˝eli linia oznaczajàca kierunek wlotu
umieszczona jest na prawej stronie tablicy
pionowo lub ukoÊnie (skrzy˝owanie typu „T”
lub „Y”), to odcinek pomiarowy nale˝y umie-
Êciç tak, aby z lewej strony przeci´cia si´
przed∏u˝enia osi linii oznaczajàcej kierunek
wlotu pozosta∏o od 0,5 do 0,8 d∏ugoÊci tego
odcinka, 

d) je˝eli linia oznaczajàca kierunek wylotu ze
skrzy˝owania skierowana jest w prawo lub
w lewo, nazw´ miasta kierunkowego
umieszcza si´ zgodnie z zasadà umieszczo-
nà w punkcie 2 lit. a; je˝eli dla kierunku
z pierwszeƒstwem nale˝y podaç dwie na-
zwy miast kierunkowych, to umieszcza si´ je
jedna pod drugà wed∏ug zasad okreÊlonych
w lit. a, b lub c w odniesieniu do nazwy
umieszczonej wy˝ej lub ni˝ej, zale˝nie od
potrzeb wynikajàcych z koniecznoÊci este-
tycznego rozmieszczenia elementów gra-
ficznych tablicy;
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2) dla kierunku podporzàdkowanego:
a) je˝eli linia oznaczajàca kierunek wylotu

umieszczona jest poziomo, to nazw´ miasta
umieszcza si´ centralnie w stosunku do osi
poziomej (pod∏u˝nej) linii oznaczajàcej kieru-
nek wylotu, tzn. oÊ pozioma liter du˝ych i cyfr
napisu jest w osi linii oznaczajàcej kierunek
wylotu; je˝eli trzeba podaç dwie nazwy miast
kierunkowych, to umieszcza si´ je symetrycz-
nie po obu stronach osi linii oznaczajàcej kie-
runek wylotu,

b) je˝eli linia oznaczajàca kierunek wylotu skie-
rowana jest pionowo lub ukoÊnie, to nazwy
miejscowoÊci umieszcza si´ tak, aby ich od-
cinki pomiarowe usytuowane w stosunku do
osi tej linii by∏y zgodne z zasadami okreÊlo-
nymi w punkcie 1 lit. a, b i c, z nast´pujàcymi
wyjàtkami:
— dla przypadków opisanych w punkcie 1

lit. a, je˝eli droga wylotowa nie ma nume-
ru, odcinek pomiarowy nale˝y umieÊciç
tak, aby z lewej strony przed∏u˝enia osi
oznaczajàcej kierunek wylotu pozostawa-
∏o od 0,2 do 0,5 d∏ugoÊci tego odcinka,

— dla przypadku opisanego w punkcie 1
lit. b (skrzy˝owanie czterowlotowe), jeÊli
osie linii oznaczajàcych kierunki wylotu
sà po∏o˝one ukoÊnie do góry, to odcinki
pomiarowe z nazwami miast nale˝y
umieÊciç w stosunku do osi tych linii tak,
aby cz´Êç odcinka pomiarowego od
punktu przeci´cia si´ z osià linii (w stron´
linii oznaczajàcej kierunek z pierwszeƒ-
stwem przejazdu) by∏a nie d∏u˝sza ni˝ 0,2
do 0,5 d∏ugoÊci ca∏ego tego odcinka,

c) je˝eli osie linii oznaczajàcej kierunek wylotów
skierowane sà skoÊnie w dó∏, to odcinek po-
miarowy wyznacza si´ na górnej linii wiersza
pisma.

Odleg∏oÊç koƒca linii oznaczajàcej kierunek wylotu
(grotu strza∏y) od górnej ramki oraz jej poczàtku od
dolnej obwódki tablicy nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 2 gr.
Odleg∏oÊç pomi´dzy numerami krajowymi i mi´-
dzynarodowymi wynosi 8 cm na tablicach stosowa-
nych na drogach krajowych innych ni˝ autostrady
i 16 cm na tablicach stosowanych na autostradach.
Miniatury znaków D-7 i D-9 umieszczane obok nu-
merów dróg majà wspólnà obwódk´ i oddzielone
sà od siebie tylko linià pionowà o szerokoÊci równej
gruboÊci tej obwódki. Odleg∏oÊç nazwy miejscowo-
Êci od numeru drogi wynosi minimum 2 gr, przy
czym wi´ksza odleg∏oÊç powinna zale˝eç od iloÊci
miejsca na tablicy na umieszczenie danego odcinka
pomiarowego i od optycznego rozmieszczenia
wszystkich elementów, u∏atwiajàc jak najlepsze zro-
zumienie ich przez kierujàcych pojazdami.
Podstawowe zasady rozmieszczania treÊci na tabli-
cach przeddrogowskazowych pokazane sà na ry-
sunkach szczegó∏owych.

6.3.1.3. Stosowanie tablic przeddrogowskazowych

Tablice przeddrogowskazowe stosuje si´:
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 dro-
gami krajowymi i wojewódzkimi,

c) na drogach innych ni˝ wymienione w lit. a i b
— przed skrzy˝owaniami o ruchu okr´˝nym
lub je˝eli uk∏ad dróg na skrzy˝owaniu jest
skomplikowany i drogowskazy tablicowe nie
dajà kierujàcym pojazdami dostatecznej infor-
macji.

6.3.1.4. Umieszczanie tablic przeddrogowskazo-
wych

Tablice przeddrogowskazowe na drogach ogólno-
dost´pnych umieszcza si´ w odleg∏oÊci:
— od 150 m do 300 m przed skrzy˝owaniem poza

miastami,
— 100 m przed skrzy˝owaniem w miastach, a bli-

˝ej, je˝eli wymagajà tego warunki lokalne
i umieszczenie tablicy u∏atwi orientacj´ kierujà-
cym pojazdami.

W miastach dopuszcza si´ te˝ umieszczanie tablic
przeddrogowskazowych poprzedzajàcych, w odle-
g∏oÊci wi´kszej ni˝ 100 m, podajàc na nich odle-
g∏oÊç od skrzy˝owania lub pasa wy∏àczania.
Przyk∏ady tablic przeddrogowskazowych umiesz-
czanych na drogach ogólnodost´pnych pokazano
na rysunkach od 6.3.1.1 do 6.3.1.6 i 6.3.1.10.
Tablice przeddrogowskazowe na drogach ekspre-
sowych umieszcza si´ w odleg∏oÊci 500 m przed
poczàtkiem pasa wy∏àczania na w´êle drogowym;
odleg∏oÊç t´ podaje si´ w prawym dolnym rogu ta-
blicy.
Przyk∏ady tablic przeddrogowskazowych umiesz-
czanych na drodze ekspresowej podano na rysun-
kach 6.3.1.7 i 6.3.1.11.
Na autostradzie przed poczàtkiem pasa wy∏àcza-
nia umieszcza si´ dwie tablice przeddrogowska-
zowe:
— I poprzedzajàcà w odleg∏oÊci 1500 m,
— II zasadniczà w odleg∏oÊci 500 m, przy czym od-

leg∏oÊci te podaje si´ w prawym dolnym rogu
tablicy.

Na strza∏ce symbolizujàcej drog´ wyjazdowà (∏àcz-
nic´) na tablicy zasadniczej mo˝na umieÊciç znak
uprzedzajàcy o ograniczeniu pr´dkoÊci, je˝eli odpo-
wiadajàcy mu znak znajduje si´ na tej drodze. Przy-
k∏ady tablic przeddrogowskazowych umieszcza-
nych na autostradzie oraz na innych drogach przed
skrzy˝owaniami z autostradà pokazano na rysun-
kach od 6.3.1.8. do 6.3.1.11.
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6.3.2. Drogowskazy do miejscowoÊci lub dzielnicy
miast

6.3.2.1. Zasady ogólne

Drogowskazy od E-2a do E-5 wyst´pujàce w wielu
odmianach stosuje si´ w celu wskazania kierujà-
cym pojazdami kierunku dojazdu do miejscowoÊci
lub dzielnic miast.
Ró˝ne rodzaje drogowskazów pokazane sà na ry-
sunkach od 6.3.2.1 do 6.3.4.11, 6.3.10.1 i 6.5.4.2.
Wymiary drogowskazów zale˝à od liczby i rodza-
jów napisów, znaków itp. oraz od obowiàzujàcej
dla danej drogi wielkoÊci liter.
Rozró˝nia si´ nast´pujàce rodzaje drogowskazów
do miejscowoÊci lub dzielnicy miast:
— drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f,
— drogowskazy E-3 w kszta∏cie strza∏y do miejsco-

woÊci wskazujàce numer drogi,
— drogowskazy E-4 w kszta∏cie strza∏y do miejsco-

woÊci podajàce do niej odleg∏oÊç,
— drogowskazy E-5 do dzielnicy miasta.

Rys. 6.3.2.1. Drogowskaz E-2a

Rys. 6.3.2.2. Drogowskaz E-2a z nazwami dwóch miej-
scowoÊci kierunkowych na jednym kierunku

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

a) typu „Y”

b) dróg powiatowych

Rys. 6.3.2.4. Drogowskaz E-2a wskazujàcy dojazd do dro-
gi ekspresowej

Rys. 6.3.2.5. Drogowskaz E-2c na autostradzie

Rys. 6.3.2.6. Drogowskaz E-2e wskazujàcy dojazd do au-
tostrady 

Rys. 6.3.2.7. Drogowskaz E-2a zawierajàcy informacj´ lo-
kalnà
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6.3.2.2. Drogowskazy tablicowe

W zale˝noÊci od miejsca zastosowania drogowska-
zy tablicowe dzielà si´ na umieszczane:
1) obok jezdni:

— na drogach ogólnodost´pnych i ekspreso-
wych (E-2a),

— na autostradach (E-2c) dopuszczane tylko dla
dwóch pasów na jezdni g∏ównej,

— na drogach ogólnodost´pnych i ekspreso-
wych, przed wjazdem na autostrad´ (E-2e);

2) nad jezdnià:
— na drogach ogólnodost´pnych i ekspreso-

wych (E-2b),
— na autostradach (E-2d),
— na drogach ogólnodost´pnych i ekspreso-

wych przed wjazdem na autostrad´ (E-2f).
Drogowskazy E-2a, E-2c i E-2e umieszcza si´ po pra-
wej stronie jezdni, a drogowskazy E-2b, E-2d i E-2f
nad jezdnià, w odleg∏oÊci do 50 m od skrzy˝owania.
Je˝eli na wlocie zastosowano pas wy∏àczania, to
drogowskaz tablicowy umieszcza si´ na poczàtku
tego pasa.
Drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f stosuje si´
w celu wskazania na skrzy˝owaniu lub bezpoÊred-
nio przed nim numerów dróg i kierunków do miej-
scowoÊci, a tak˝e dzielnic miast, obiektów komuni-
kacyjnych, turystycznych, wypoczynkowych itp.
Drogowskazy tablicowe E-2a umieszcza si´ na:
— drogach krajowych przed skrzy˝owaniami z inny-

mi drogami krajowymi i z drogami wojewódzki-
mi oraz powiatowymi i gminnymi, gdy istnieje
potrzeba wskazania kierunku do miejscowoÊci,

— drogach wojewódzkich, powiatowych i drogach
gminnych, przed skrzy˝owaniami z innymi dro-
gami. W miastach na drogach powiatowych
i gminnych drogowskaz E-2 umieszcza si´ tylko
w sytuacjach, gdy istnieje koniecznoÊç wskaza-
nia kierunku do innej miejscowoÊci, a nie mo˝-
na stosowaç drogowskazu E-4.

Podaje si´ na nich:
— nazwy miejscowoÊci oraz po ich lewej stronie

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

— informacj´ lokalnà, tj. nazwy miejscowoÊci, do-
jazdy do centrum, dzielnic, ulic itp. oraz napis
„Tranzyt” wed∏ug zasad omówionych w punk-
cie 6.5,

— strza∏ki wskazujàce kierunek dróg na skrzy˝owa-
niu, skierowane pod kàtem odpowiadajàcym
rzeczywistemu przebiegowi tych dróg.

Strza∏ki skierowane na wprost, w lewo i skoÊnie
w lewo umieszcza si´ po lewej stronie nazwy miej-
scowoÊci; strza∏ki skierowane w prawo lub skoÊnie
w prawo umieszcza si´ po prawej stronie. Kierunki
powinny byç umieszczone, liczàc od góry do do∏u,
w kolejnoÊci przeciwnej do ruchu wskazówek zega-
ra, poczàwszy od kierunku na wprost.

Je˝eli przy strza∏ce wskazujàcej kierunek podano
wi´cej ni˝ jednà nazw´ miejscowoÊci, to nazwy od-
noszàce si´ do poszczególnych kierunków nale˝y
oddzieliç bia∏ymi poziomymi liniami o szerokoÊci
równej szerokoÊci obwódki tablicy (rys. 6.3.2.2). Je-
˝eli nie spowoduje to zwi´kszenia wymiarów zna-
ku, to numery szlaku drogowego powinny byç
umieszczane osiowo jeden pod drugim.
Na drogowskazie E-2a mo˝na umieÊciç najwy˝ej
szeÊç nazw miejscowoÊci, przy czym dla jednego
kierunku:
— na drogach poza miastami dwie lub wyjàtkowo

trzy nazwy,
— na drogach w miastach wyjàtkowo cztery na-

zwy.
Na drogowskazach stosowanych w miastach, na
skrzy˝owaniach, na których nale˝y podaç informa-
cj´ o wi´kszej liczbie kierunków i nazw miejscowo-
Êci kierunkowych, ni˝ powy˝ej okreÊlono, umiesz-
cza si´ wspólnie dla tych kierunków napis „Tran-
zyt” uzupe∏niony numerami dróg, wed∏ug zasad
okreÊlonych w punkcie 6.5.2.3.
Inne przyk∏ady drogowskazów tablicowych podane
sà 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 drogà powiatowà o ma∏ym znacze-
niu komunikacyjnym lub gminnà dopuszcza si´
stosowanie tylko informacji o miejscowoÊciach po-
∏o˝onych przy drodze powiatowej lub gminnej.
Na autostradach umieszcza si´, a na innych drogach
szczególnie w miastach — zaleca si´ umieszczaç, dro-
gowskazy nad jezdnià, je˝eli uzasadnia to liczba pa-
sów ruchu w danym kierunku — wi´ksza od dwóch,
oraz je˝eli taka lokalizacja polepszy widocznoÊç i za-
pewni lepszà czytelnoÊç drogowskazu (rys. 6.3.2.8).

Rys. 6.3.2.8. Drogowskazy umieszczane nad jezdnià:

a) E-2b na drodze ogólnodost´pnej

b) E-2d na autostradzie

c) E-2f wskazujàcy dojazd do autostrady

Strza∏ki na drogowskazach E-2d i E-2f umieszcza
si´ po obydwu stronach nazw miejscowoÊci, jed-
nak dopuszcza si´ umieszczanie strza∏ki tylko po
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prawej stronie nazwy miejscowoÊci, do której dro-
ga odga∏´zia si´.
Na drogowskazach E-2b umieszcza si´ po jednej
strza∏ce dla ka˝dego kierunku.
Poszczególne cz∏ony drogowskazów umieszcza-
nych nad jezdnià mogà byç ró˝nych wymiarów
oraz mogà stykaç si´ ze sobà lub nie. OÊ pionowa
drogowskazu powinna si´ pokrywaç z osià piono-
wà pasa ruchu (pasów ruchu), którego drogowskaz
dotyczy, oÊ pozioma zaÊ powinna si´ pokrywaç
z osià poziomà konstrukcji wsporczej.
Na skrzy˝owaniach, przed którymi ze wzgl´du na
brak miejsca lub z powodu du˝ej liczby pasów ru-
chu (trzy lub wi´cej) nie zastosowano tablic przed-
drogowskazowych, mo˝na stosowaç drogowskazy
uprzedzajàce. Ich treÊç powinna byç analogiczna
do treÊci drogowskazu umieszczonego bezpoÊred-
nio przed skrzy˝owaniem.

6.3.2.3. Drogowskaz w kszta∏cie strza∏y do miej-
scowoÊci wskazujàcy numer drogi

Znak E-3 „drogowskaz w kszta∏cie strza∏y do miej-
scowoÊci wskazujàcy numer drogi” (rys. 6.3.2.9)
stosuje si´ w celu zapewnienia lepszej informacji
o przebiegu drogi lub jako uzupe∏nienie informacji
podanej na drogowskazach tablicowych, szczegól-
nie w obr´bie skrzy˝owaƒ innych ni˝ o czterech
wlotach. Drogowskazy E-3 stosuje si´ na drogach
krajowych i wojewódzkich. W obszarze zabudowa-
nym drogowskazy E-3 mo˝na umieszczaç na dro-
gach wylotowych z miasta w celu wskazania kie-
runku do drogi krajowej lub wojewódzkiej.

Rys. 6.3.2.9. Drogowskaz E-3

Na drogowskazie E-3 podaje si´ informacje wed∏ug
zasad okreÊlonych w punkcie 6.3.2.2.
Drogowskazy E-3 umieszcza si´:
— na odga∏´zieniach dróg dwujezdniowych,
— na skrzy˝owaniach typu „T” dla potwierdzenia

kierunku,
— na wylotach ze skrzy˝owaƒ z ruchem okr´˝nym;

umieszcza si´ je na wylotach w miejscu zapew-
niajàcym najlepszà widocznoÊç dla kierujàcego
pojazdem,

— na skrzy˝owaniu, gdy nie ma miejsca na
umieszczenie przed skrzy˝owaniem drogowska-
zu tablicowego.

Drogowskazy E-3, z wyjàtkiem umieszczonych
w obr´bie skrzy˝owania dla potwierdzenia kierun-
ku, umieszcza si´ po prawej stronie jezdni, w odle-
g∏oÊci do 50 m od skrzy˝owania. Je˝eli na wlocie
zastosowano pas wy∏àczania, to drogowskaz E-3
umieszcza si´ na poczàtku tego pasa.

Je˝eli na tablicy przeddrogowskazowej lub drogo-
wskazie tablicowym podano dla jednego kierunku
dwie nazwy miejscowoÊci kierunkowych, to na dro-
gowskazie E-3 powtarza si´ te nazwy (rys. 6.3.2.10).

Rys. 6.3.2.10. Drogowskaz E-3 z dwiema nazwami miej-
scowoÊci kierunkowych

6.3.2.4. Drogowskaz w kszta∏cie strza∏y do miej-
scowoÊci podajàcy do niej odleg∏oÊç

Znak E-4 „drogowskaz w kszta∏cie strza∏y do miejsco-
woÊci podajàcy do niej odleg∏oÊç” (rys. 6.3.2.11) sto-
suje si´ na skrzy˝owaniach, na których istnieje po-
trzeba wskazania kierunku i odleg∏oÊci do miejsco-
woÊci le˝àcej przy drodze powiatowej lub gminnej.
Drogowskazy E-4 umieszcza si´ po prawej stronie
jezdni w odleg∏oÊci do 50 m przed wjazdem na dro-
g´, przy której po∏o˝ona jest miejscowoÊç. Na
skrzy˝owaniu typu „T” dopuszcza si´ umieszczenie
znaku na przed∏u˝eniu osi koƒczàcej si´ drogi.

Rys. 6.3.2.11. Drogowskaz E-4:

a) dla kierunku w prawo

b) dla kierunku w lewo

Na drogowskazie E-4 podaje si´ nazw´ miejscowo-
Êci, do której prowadzi droga. Po prawej stronie na-
zwy podaje si´ liczb´ kilometrów wskazujàcà odle-
g∏oÊç do niej. Zasady podawania odleg∏oÊci okre-
Êlono 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 si´ w celu wskazania dojazdu
do dzielnicy lub wa˝nego dla podró˝nych placu
(ulicy) w mieÊcie.
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W celu wskazania dojazdu do dzielnicy Êródmiej-
skiej stosuje si´ drogowskaz E-5a z napisem „Cen-
trum” (rys. 6.3.2.13).

Rys. 6.3.2.13. Znak E-5a

Napisy dotyczàce informacji lokalnej wed∏ug zasad
okreÊlonych odpowiednio w punktach 6.3.1.1
i 6.3.2.2 mogà byç umieszczane równie˝ na tabli-
cach przeddrogowskazowych i drogowskazach ta-
blicowych.

6.3.3. Drogowskazy do obiektu komunikacyjnego
lub u˝ytecznoÊci publicznej

6.3.3.1. Zasady ogólne

Znaki E-6, E-6a, E-6b i E-6c stosuje si´ w celu wska-
zania dojazdu do obiektów komunikacyjnych: lot-
nisk, dworców lub stacji kolejowych, dworców au-
tobusowych oraz portów. Znaki wed∏ug analogicz-
nego wzoru jak znak E-6 stosuje si´ w celu wskaza-
nia dojazdu do jednostki policji, pogotowia ratun-
kowego, urz´dów administracji publicznej, zarzà-
dów drogi oraz jednostek prowadzàcych odpraw´
celnà.
Na znaku umieszcza si´ symbol lub nazw´ obiektu,
którego dotyczy. Symbole powinny znajdowaç si´
przy prostopad∏ym boku i zwrócone przodem w t´
stron´ co grot strza∏y.
Znaki umieszcza si´ po prawej stronie jezdni
w odleg∏oÊci do 50 m od skrzy˝owania. Je˝eli na
wlocie zastosowano pas wy∏àczania, to drogo-
wskaz tablicowy umieszcza si´ na poczàtku tego
pasa. Na skrzy˝owaniu typu „T” dopuszcza si´
umieszczanie znaku na przed∏u˝eniu koƒczàcej si´
drogi.
Znaki umieszcza si´ przy drodze tranzytowej prze-
chodzàcej przez miejscowoÊç lub w jej pobli˝u. Je-
˝eli trasa dojazdowa zmienia kierunek, znaki
umieszcza si´ na tych skrzy˝owaniach, na których
kierunek dojazdu ulega zmianie.

6.3.3.2. Drogowskaz do lotniska

Znak E-6 „drogowskaz do lotniska” (rys. 6.3.3.1)
stosuje si´ w celu wskazania kierunku do lotniska
(portu lotniczego). Na znaku obok symbolu umiesz-
cza si´ nazw´ lotniska. BezpoÊrednio przed dojaz-
dem do poszczególnych obiektów portu lotniczego
stosuje si´ odmiany drogowskazu E-6 z napisami
wskazujàcymi rodzaj obiektu, np. krajowy, cargo,
odloty, nr terminalu itp.

Rys. 6.3.3.1. Znak E-6

6.3.3.3. Drogowskaz do dworca lub stacji
kolejowej

Rys. 6.3.3.2. Znak E-6a:

a) do dworca kolejowego z napisem PKP

b) do stacji kolejowej z symbolem pociàgu

Znak E-6a „drogowskaz do dworca lub stacji kole-
jowej” (rys. 6.3.3.2) stosuje si´ w celu wskazania
kierunku do stacji kolejowej lub przystanku kolejo-
wego obs∏ugujàcych ruch pasa˝erski. Dopuszcza
si´ zamiast symbolu stosowanie napisu „PKP”. Je-
˝eli znak wskazuje kierunek do stacji obs∏ugujàcych
wy∏àcznie ruch towarowy, na znaku umieszcza si´
odpowiedni napis np. „Dworzec towarowy”.

6.3.3.4. Drogowskaz do dworca autobusowego

Rys. 6.3.3.3. Znak E-6b

Znak E-6b „drogowskaz do dworca autobusowe-
go” (rys. 6.3.3.3) stosuje si´ w celu wskazania kie-
runku do dworca autobusowego. Dopuszcza si´
stosowanie, zamiast symbolu, napisu z nazwà
przedsi´biorstwa (grupy przedsi´biorstw), którego
pojazdy odprawiane sà na dworcu, np. „PKS”.

6.3.3.5. Drogowskaz do przystani promowej

Rys. 6.3.3.4. Znak E-6c

Znak E-6c „drogowskaz do przystani promowej”
(rys. 6.3.3.4) stosuje si´ w celu wskazania kierunku
do przystani promu morskiego (dworca morskie-
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go) lub promu rzecznego. Na znaku podaje si´ na-
zw´ miasta (portu), do którego kursujà promy mor-
skie, lub nazw´ miasta kierunkowego le˝àcego na
drodze w przypadku promu rzecznego.
Je˝eli w danej miejscowoÊci lub rejonie znajduje
si´ kilka obiektów tego samego typu, wówczas do-
puszcza si´ umieszczenie na drogowskazie nazwy
obiektu.

6.3.3.6. Drogowskaz do obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej

Rys. 6.3.3.5. Drogowskazy:

a) do pogotowia ratunkowego

b) do urz´du administracji publicznej

c) do punktu odpraw celnych

d) do centrum handlowego

Drogowskazy do obiektów u˝ytecznoÊci publicznej
stosuje si´ w celu wskazania obiektów, w których
Êwiadczy si´ pomoc albo odbywa si´ obs∏uga ad-
ministracyjna lub handlowa. Przyk∏adowe drogo-
wskazy obiektów u˝ytecznoÊci publicznej pokazano
na rys. 6.3.3.5.

6.3.4. Drogowskazy do obiektów turystycznych
lub wypoczynkowych

6.3.4.1. Zasady ogólne

Znaki od E-7 do E-12 i E-12a stosowane sà w celu
wskazania kierunku do obiektów turystycznych lub
wypoczynkowych, takich jak przystaƒ wodna, pla-
˝a, muzeum, zabytek kultury, zabytek przyrody,
punkt obserwacyjny, szlak rowerowy itp.
Napisy, symbole i obrze˝e tych znaków sà barwy brà-
zowej. Na znakach do obiektu turystycznego mo˝na
umieszczaç tak˝e symbole obiektów oznaczonych
znakami informacyjnymi. Dopuszcza si´ tak˝e poda-
wanie informacji o du˝ym obiekcie przemys∏owym.

Znaki do obiektu turystycznego umieszcza si´ po
prawej stronie jezdni, w odleg∏oÊci do 50 m od
skrzy˝owania. Je˝eli na wlocie zastosowano pas
wy∏àczania, to drogowskaz tablicowy umieszcza si´
na poczàtku tego pasa. Na skrzy˝owaniu typu „T”
dopuszcza si´ umieszczanie znaku na przed∏u˝eniu
koƒczàcej si´ drogi.
Znaki umieszcza si´ przy drodze tranzytowej prze-
chodzàcej przez miejscowoÊç lub w jej pobli˝u. Je-
˝eli trasa dojazdowa zmienia kierunek, znaki
umieszcza si´ na tych skrzy˝owaniach, na których
kierunek dojazdu ulega zmianie.

6.3.4.2. Drogowskaz do przystani wodnej
lub ˝eglugi

Rys. 6.3.4.1. Znak E-7

Znak E-7 „drogowskaz do przystani wodnej lub ˝e-
glugi” (rys. 6.3.4.1) stosuje si´ w celu wskazania
dojazdu do tego obiektu.
Je˝eli w danej miejscowoÊci lub rejonie znajduje
si´ kilka obiektów tego samego typu, wówczas do-
puszcza si´ umieszczenie na drogowskazie nazwy
obiektu.

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

Na rysunku 6.3.4.2 pokazano drogowskaz E-7 wska-
zujàcy kierunek do przystani — na wprost przez
skrzy˝owanie.

6.3.4.3. Drogowskaz do pla˝y lub miejsca
kàpielowego

Znak E-8 „drogowskaz do pla˝y lub miejsca kàpie-
lowego” (rys. 6.3.4.3) stosuje si´ w celu wskazania
dojazdu do pla˝y lub miejsca kàpielowego. Stoso-
wanie tego drogowskazu jest analogiczne jak dro-
gowskazu 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 byç
umieszczany symbol jeêdêca na koniu (rys. 6.3.4.4)
wskazujàcy kierunek do oÊrodka jazdy konnej.

Rys. 6.3.4.4. Drogowskaz E-8 z symbolem jeêdêca

6.3.4.4. Drogowskaz do muzeum

Rys. 6.3.4.5. Drogowskaz E-9

Znak E-9 „drogowskaz do muzeum” (rys. 6.3.4.5)
stosuje si´ w celu wskazania dojazdu do muzeum.
Na drogowskazie umieszcza si´ nazw´ muzeum
oraz nazw´ miejscowoÊci, je˝eli jest on ustawiony
poza granicami administracyjnymi tej miejscowo-
Êci. Drogowskaz E-9 umieszcza si´ na wniosek w∏a-
Êciwego terytorialnie organu administracji paƒ-
stwowej do spraw kultury.
Zasady jego stosowania sà takie same jak drogo-
wskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).

6.3.4.5. Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

Rys. 6.3.4.6. Drogowskaz E-10

Znak E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kul-
tury” (rys. 6.3.4.6) stosuje si´ w celu wskazania do-
jazdu do obiektu zabytkowego stanowiàcego do-
bro kultury narodowej. Zasady jego stosowania sà
takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).
Na znaku E-10 zamiast symbolu zamku mogà byç
umieszczane symbole:
— koÊcio∏a (rys. 6.3.4.7), je˝eli znak wskazuje kieru-

nek do zabytkowego obiektu o charakterze sa-
kralnym — koÊcio∏a, katedry, bazyliki, cerkwi itp.,

— cmentarza (rys. 6.3.4.8), je˝eli znak wskazuje do-
jazd do zabytkowego cmentarza lub miejsca
martyrologii.

Rys. 6.3.4.7. Drogowskaz E-10 z symbolem koÊcio∏a

Rys. 6.3.4.8. Drogowskaz E-10 z symbolem cmentarza

6.3.4.6. Drogowskaz do zabytku przyrody

Rys. 6.3.4.9. Drogowskaz E-11

Znak E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”
(rys. 6.3.4.9) stosuje si´ w celu wskazania obiektu
uznanego za pomnik przyrody i umieszcza na wnio-
sek w∏aÊciwego terytorialnie Konserwatora Przyro-
dy. Zasady jego stosowania sà takie same jak dro-
gowskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).
Na znaku E-11 zamiast symbolu drzewa mogà byç
umieszczane symbole:
— groty (rys. 6.3.4.10), je˝eli znak wskazuje kieru-

nek do groty lub jaskini,
— ska∏y (rys. 6.3.4.11), je˝eli znak wskazuje dojazd

do 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-11 z symbolem groty

Rys. 6.3.4.11. Drogowskaz E-11 z symbolem ska∏y

Rys. 6.3.4.12. Drogowskaz E-11 z 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 si´ w celu wskazania dojazdu
do punktu, z którego istnieje dogodna mo˝liwoÊç
obserwacji rejonów o walorach krajobrazowych.
Zasady jego stosowania sà takie same jak drogo-
wskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).
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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 si´ w celu wskazania dojazdu
do miejsca, w którym rozpoczyna si´ lub przebiega
oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.

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

Na znaku E-12a zamiast symbolu roweru mo˝e byç
umieszczany symbol trasy pieszej (rys. 6.3.4.15)
wskazujàcy kierunek do rozpoczynajàcego si´ lub
przebiegajàcego w pobli˝u szlaku turystyki pieszej.

6.3.4.9. Drogowskazy z symbolami znaków
kategorii D

W celu wskazania dojazdu do znajdujàcych si´ przy
drodze lub w jej pobli˝u obiektów oznaczonych
znakami D-18 i od D-21 do D-34 mo˝na symbole
tych znaków umieszczaç na bia∏ym tle drogowska-
zów podajàcych informacj´ lokalnà. W przypadku
znaku D-18 umieszcza si´ jego miniatur´.

Rys. 6.3.4.16. Drogowskaz z symbolem znaku D-30

Na rysunku 6.3.4.16 pokazano przyk∏ad umieszcze-
nia symbolu znaku D-30 na drogowskazie wskazu-
jàcym kierunek w prawo, a na rysunku 6.3.4.17 —
miniatury znaku D-18, na drogowskazie wskazujà-
cym kierunek na wprost.

Rys. 6.3.4.17. Drogowskaz ze znakiem D-18

6.3.4.10. Drogowskaz do obiektu przemys∏owego

Rys. 6.3.4.18. Drogowskaz do obiektu przemys∏owego

Drogowskaz do obiektu przemys∏owego (rys.
6.3.4.18) stosuje si´ w celu wskazania w∏aÊciwej
drogi dojazdowej na teren du˝ego obiektu przemy-
s∏owego (np. huta, fabryka, kopalnia, stocznia) zaj-
mujàcego rozleg∏y teren.
Zasady jego stosowania sà takie same jak drogo-
wskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).

6.3.5. Tablica kierunkowa

Znak E-13 „tablica kierunkowa” (rys. 6.3.5.1) sto-
suje si´ w celu potwierdzenia kierunku drogi i po-
dania odleg∏oÊci do miejscowoÊci na niej wymie-
nionych.

Rys. 6.3.5.1. Znak E-13

Na tablicy E-13 (rys. 6.3.5.1) podaje si´:
— w górnym wierszu — nazw´ miejscowoÊci le˝à-

cej przed miejscowoÊcià kierunkowà, siedziby
gminy lub powiatu, lub o znaczeniu turystycz-
nym lub po∏o˝onej na skrzy˝owaniu z drogà kra-
jowà lub wojewódzkà,

— w dolnym wierszu — nazw´ miejscowoÊci kie-
runkowej,

— wyra˝one w kilometrach odleg∏oÊci od wymie-
nionych miejscowoÊci.

Je˝eli przed miejscowoÊcià kierunkowà nie ma in-
nej miejscowoÊci, to stosuje si´ tablic´ E-13 poda-
jàcà tylko nazw´ tej miejscowoÊci.
Tablice kierunkowe stosuje si´ poza obszarem za-
budowanym na drogach krajowych, je˝eli nie za-
stosowano tablicy szlaku drogowego (znaki E-14
lub E-14a), wojewódzkich i powiatowych.
Tablice E-13 umieszcza si´:
— w odleg∏oÊci 50-100 m za znakiem E-18a,
— za skrzy˝owaniem z drogà krajowà, wojewódzkà

lub powiatowà o du˝ym znaczeniu komunika-
cyjnym,

— poÊrodku odcinka, na którego kraƒcach sà
umieszczone tablice kierunkowe lub tablice
szlaku drogowego, je˝eli d∏ugoÊç tego odcinka
przekracza 20 km.

6.3.6. Tablica szlaku drogowego

6.3.6.1. Zasady ogólne

Znak E-14 „tablica szlaku drogowego” (rys. 6.3.6.1)
stosuje si´ w celu potwierdzenia przebiegu drogi
krajowej, podania jej numeru (numerów), g∏ów-
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nych miejscowoÊci le˝àcych na danym szlaku i od-
leg∏oÊci do nich.
Dopuszcza si´ tak˝e stosowanie znaków szlaku dro-
gowego na drogach wojewódzkich o du˝ym zna-
czeniu komunikacyjnym.

Rys. 6.3.6.1. Tablica E-14

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

Wymiar tablicy E-14 zale˝y od liczby podawanych
informacji oraz wielkoÊci liter i cyfr ustalonych dla
danego rodzaju drogi.
Znak E-14a „tablica szlaku drogowego na autostra-
dzie” (rys. 6.3.6.3) stosuje si´ w celu wskazania
miejscowoÊci le˝àcych wzd∏u˝ autostrady.

6.3.6.2. Zasady rozmieszczania informacji
na tablicy szlaku drogowego

W górnej cz´Êci tablicy umieszcza si´ znak z nume-
rem drogi krajowej oraz znak z numerem szlaku
mi´dzynarodowego, je˝eli droga ma równie˝ taki
numer. Znak (znaki) z numerem drogi umieszcza
si´ centralnie w stosunku do osi pionowej tablicy.
Zasadniczà treÊç tablicy E-14 stanowi wykaz g∏ów-
nych miejscowoÊci le˝àcych na danym szlaku oraz,

wyra˝one w kilometrach, odleg∏oÊci do nich. Liczba
miejscowoÊci powinna byç tak dobrana, aby liczba
wierszy podajàcych ich nazwy nie przekracza∏a
czterech na drogach ogólnodost´pnych i ekspreso-
wych, a trzech — na autostradach.
Je˝eli na tablicy szlaku drogowego miejscowoÊç
podawana jest tylko dlatego, ˝e le˝y w niej skrzy˝o-
wanie z innà drogà krajowà, po prawej stronie na-
zwy miejscowoÊci zaleca si´ umieszczanie numeru
krzy˝ujàcej si´ drogi.
Je˝eli na tablicy szlaku drogowego podawana jest
nazwa przejÊcia granicznego, to po jej prawej stro-
nie umieszcza si´ znak „PL” i znak wyró˝niajàcy
paƒstwo, do którego prowadzi przejÊcie, przyj´ty
do oznaczania pojazdów uczestniczàcych w ruchu
mi´dzynarodowym.

6.3.6.3. Nazwy miejscowoÊci na tablicy
szlaku drogowego

Dobór nazw miejscowoÊci ustala si´ po szczegó∏o-
wej analizie ich znaczenia komunikacyjnego i go-
spodarczego.
Na tablicach szlaku drogowego podaje si´:
— w wierszu górnym — nazw´ najbli˝szej miejsco-

woÊci stanowiàcej siedzib´ gminy lub powiatu,
miejscowoÊci o znaczeniu turystycznym,
miejscowoÊci na skrzy˝owaniu z drogà krajowà
lub wojewódzkà lub nazw´ miejscowoÊci kie-
runkowej,

— w wierszu dolnym — nazw´ przejÊcia graniczne-
go, je˝eli szlak prowadzi za granic´, lub nazw´
miasta sàsiedniego paƒstwa na odcinku drogi
przed przejÊciem granicznym albo nazw´ mia-
sta kierunkowego,

— w wierszach poÊrednich — nazwy miast o znacze-
niu administracyjnym, turystycznym lub komuni-
kacyjnym, w tym nazw´ kierunkowego, je˝eli nie
jest podawane w wierszu dolnym lub górnym.

Dopuszcza si´ umieszczenie na tablicy szlaku drogo-
wego nazwy miejscowoÊci znajdujàcej si´ przy innej
drodze. Z lewej strony nazwy miejscowoÊci umiesz-
cza si´ numer drogi, przy której jest po∏o˝ona.
Na odcinkach dróg o wspólnym przebiegu w gór-
nej cz´Êci tablicy szlaku drogowego umieszcza si´
informacje o drodze o numerze ni˝szym — numer
drogi i nazwy dwóch miejscowoÊci, najbli˝szej
i kierunkowej, a poni˝ej oddzielone bia∏à linià ana-
logiczne informacje o drodze i numerze wy˝szym.

6.3.6.4. Umieszczanie tablic szlaku drogowego

Tablice szlaku drogowego umieszcza si´ na dro-
gach krajowych:
— przy wylotach z miast siedzib powiatu oraz in-

nych, o wa˝nym znaczeniu gospodarczym lub
turystycznym,
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— za skrzy˝owaniami (w´z∏ami) z innymi drogami
krajowymi oraz wojewódzkimi o du˝ym znacze-
niu komunikacyjnym,

w nast´pujàcych miejscach:
a) oko∏o 100 m za wyjazdem z miejscowoÊci,
b) oko∏o 200 m za skrzy˝owaniem na drogach

ogólnodost´pnych,
c) 250 m za koƒcem pasa w∏àczania na drogach

ekspresowych,
d) 300 m za koƒcem pasa w∏àczania przy g∏ównej

jezdni autostrady.
Tablic´ szlaku drogowego E-14a umieszczanà na
autostradzie pokazano na rysunku 6.3.6.3.

Rys. 6.3.6.3. Tablica E-14a

6.3.7. Znaki z numerem drogi

6.3.7.1. Zasady ogólne

Znaki z numerem drogi stosuje si´ samodzielnie
lub umieszcza si´ na znakach kierunku w celu
wskazania dróg krajowych lub wojewódzkich. Nu-
merów dróg pozosta∏ych kategorii nie umieszcza
si´ na znakach drogowych.

6.3.7.2. Znak z numerem drogi krajowej

Znak E-15a „numer drogi krajowej” o tle barwy
czerwonej i napisie barwy bia∏ej (rys. 6.3.7.1) stosu-
je si´ w celu wskazania przebiegu drogi krajowej
oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub
wjazdu na t´ drog´.
Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza si´
ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekra-
czajàcym 100 kN i odpowiednio wi´kszym nacisku
osi wielokrotnej z wyjàtkiem odcinków, na których
nie dopuszcza si´ ruchu pojazdów o nacisku osi po-
wy˝ej 80 kN, zgodnie z przepisami okreÊlajàcymi sieç
dróg krajowych, po których mogà poruszaç si´ po-
jazdy o okreÊlonych parametrach, chyba ˝e znak
B-19 okreÊla inny dopuszczalny nacisk osi pojazdu.

Rys. 6.3.7.1. Znak E-15a:

a) z numerem jednocyfrowym

b) z numerem dwucyfrowym

6.3.7.2. Znak z numerem drogi wojewódzkiej

Znak E-15b (rys. 6.3.7.2) stosuje si´ w celu wskazania
przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na t´ drog´.
Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza
si´ ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nie-
przekraczajàcym 80 kN.

Rys. 6.3.7.2. Znak E-15b

Rys. 6.3.7.3. Znak E-15e

Znak E-15e „numer drogi wojewódzkiej o zwi´kszo-
nym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu”
(rys. 6.3.7.3) stosuje si´ w celu wskazania przebie-
gu drogi lub wjazdu na drog´ wojewódzkà, na któ-
rej dopuszcza si´ ruch pojazdów o nacisku osi po-
jedynczej nieprzekraczajàcym 100 kN.

6.3.7.3. Znak z numerem autostrady

Rys. 6.3.7.4. Znak E-15c

Znak E-15c „numer autostrady” (rys. 6.3.7.4) stosu-
je si´ w celu wskazania przebiegu autostrady lub
wjazdu na nià. Na znakach kierunku wskazujàcych
kierunek do autostrady po lewej stronie umieszcza
si´ znak D-9 (rys. 6.3.7.5).
Je˝eli istnieje koniecznoÊç wskazania dojazdu do
autostrady na drogach od niej oddalonych, do-
puszcza si´ stosowanie drogowskazu w kszta∏cie
strza∏y ze znakiem D-9, numerem autostrady i odle-
g∏oÊcià do jej najbli˝szego w´z∏a (rys. 6.3.7.6).

Rys. 6.3.7.5. Znak E-15c z miniaturà znaku D-9
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Rys. 6.3.7.6. Drogowskaz w kszta∏cie strza∏y do autostrady

6.3.7.4. Znak z numerem drogi ekspresowej

Znak E-15d „numer drogi ekspresowej” (rys. 6.3.7.7)
stosuje si´ w celu wskazania przebiegu drogi eks-
presowej lub wjazdu na nià. Na znakach kierunku
wskazujàcych kierunek do drogi ekspresowej, po le-
wej stronie znaku E-15d umieszcza si´ znak D-7
(rys. 6.3.7.8).

Rys. 6.3.7.7. Znak E-15d

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

6.3.7.5. Znak szlaku drogowego z numerem drogi
mi´dzynarodowej

Rys. 6.3.7.9. Znak E-16

Znak E-16 „numer szlaku mi´dzynarodowego”
(rys. 6.3.7.9) stosuje si´ w celu poinformowania
kierujàcych pojazdami, ˝e droga krajowa jest tak˝e
drogà mi´dzynarodowà.
Znaki E-16 stosuje si´ na wszystkich drogach mi´-
dzynarodowych. Numery oznaczajàce te drogi po-
winny wyst´powaç zawsze jako uzupe∏nienie nume-
rów dróg krajowych bàdê na samodzielnych zna-
kach umieszczanych pod znakiem szlaku drogi krajo-
wej (rys. 6.3.7.10), bàdê jako numery (miniatury) sto-
sowane 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.

Rys. 6.3.7.10. Znak E-16 jako uzupe∏nienie znaku E-15a

Znaki E-16 umieszcza si´ na tablicach przeddro-
gowskazowych i drogowskazach tablicowych:
— na poczàtku i koƒcu drogi oznaczonej numerem

drogi mi´dzynarodowej,
— przed i za skrzy˝owaniem, na którym droga kra-

jowa b´dàcà drogà mi´dzynarodowà krzy˝uje
si´ z innà drogà krajowà.

6.3.7.6. Stosowanie znaków z numerem drogi

Znaki z numerami dróg stosuje si´ na znakach
kierunku na skrzy˝owaniach dróg krajowych
i wojewódzkich pomi´dzy sobà. Zaleca si´ ich
stosowanie tak˝e na skrzy˝owaniach z innymi
drogami. Znaki te jako samodzielne nale˝y stoso-
waç mo˝liwie cz´sto, gdy˝ w istotny sposób u∏a-
twiajà kierujàcym orientacj´, potwierdzajàc obra-
ny kierunek jazdy, szczególnie w miejscach,
w których mogà powstaç wàtpliwoÊci co do prze-
biegu drogi.

6.3.7.7. Umieszczanie znaków z numerem drogi

Numery dróg umieszcza si´:
a) samodzielnie, w odleg∏oÊci do 50 m:

— za skrzy˝owaniem, bez wzgl´du na rodzaj ob-
szaru, dla potwierdzenia kierunku, a szczegól-
nie je˝eli szlak zmienia kierunek na skrzy˝owa-
niu oraz w przypadkach, gdy uk∏ad skrzy˝owa-
nia mo˝e stwarzaç wàtpliwoÊci co do przebie-
gu szlaku,

— przed skrzy˝owaniami w obszarze zabudo-
wanym, je˝eli zmiana przebiegu szlaku nie
jest sygnalizowana tablicami przeddrogow-
skazowymi oraz drogowskazami tablicowy-
mi,

b) na tablicach przeddrogowskazowych, drogo-
wskazach tablicowych i drogowskazach w kszta∏-
cie strza∏y do miejscowoÊci wskazujàcych numer
drogi oraz na tablicach szlaku drogowego — ja-
ko jeden z elementów treÊci tych tablic.

WysokoÊç znaków E-15a i E-15b stosowanych sa-
modzielnie wynosi 300 mm.
Je˝eli istnieje potrzeba wskazania przebiegu drogi
na skrzy˝owaniu, to obok numeru drogi umieszcza
si´ strza∏k´ kierunkowà. Przyk∏ady odmian znaków
ze strza∏kami 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
strza∏kà:

a) skierowanà w lewo
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b) skierowanà skoÊnie w lewo

Rys. 6.3.7.12. Znak E-15b ze strza∏kà skierowanà w prawo

Rys. 6.3.7.13. Znak E-15a z numerem drogi wojewódzkiej
ze strza∏kà skierowanà na wprost

6.3.8. MiejscowoÊç

Znak E-17a „miejscowoÊç” (rys. 6.3.8.1) stosowany
jest w celu wskazania kierujàcym, ˝e wje˝d˝ajà do
okreÊlonej znakiem miejscowoÊci.
Znak E-17a ma wysokoÊç 530 mm, a d∏ugoÊç pod-
stawy zale˝y od d∏ugoÊci nazwy miejscowoÊci i po-
winna wynosiç co najmniej 1000 mm.
Znak E-17a umieszcza si´ przed pierwszymi zabu-
dowaniami miejscowoÊci.

Rys. 6.3.8.1. Znak E-17a

Je˝eli pierwsze zabudowania lub skrzy˝owanie
znajdujà si´ w pobli˝u granicy administracyjnej
miejscowoÊci, znak E-17a nale˝y umieÊciç na tej
granicy. W przypadku miejscowoÊci, której zabudo-
wania sà znacznie oddalone od granicy administra-
cyjnej miejscowoÊci, znak E-17a umieszcza si´
w odleg∏oÊci 50—100 m przed pierwszymi zabudo-
waniami.
Je˝eli granica pomi´dzy miejscowoÊciami przecho-
dzi wzd∏u˝ drogi, to znak wskazujàcy miejscowoÊç
po∏o˝onà po lewej stronie drogi umieszcza si´ po
lewej stronie drogi.
Je˝eli granica miejscowoÊci pokrywa si´ z granicà
obszaru zabudowanego i znak E-17a umieszcza si´
razem ze znakiem D-42, wówczas znak D-42
umieszcza si´ pod znakiem E-17a.

6.3.9. Koniec miejscowoÊci

Rys. 6.3.9.1. Znak E-18a

Znak E-18a „koniec miejscowoÊci” (rys. 6.3.9.1)
stosuje si´ w celu wskazania wyjazdu z miejscowo-
Êci. Znak E-18a umieszcza si´ w tym samym prze-
kroju drogi co znak E-17a.
Na jezdniach dwukierunkowych dopuszcza si´
umieszczanie znaku E-18a po lewej stronie drogi na
odwrocie tablicy E-17a.
W przypadku gdy obszary zabudowy dwóch miej-
scowoÊci po∏o˝one przy jezdni jednokierunkowej
∏àczà si´ ze sobà, znak E-17a umieszcza si´ nad zna-
kiem E-18a.

6.3.10. Obwodnica

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

Rys. 6.3.10.1. Znak E-19a

6.3.11. Tablica w´z∏a drogowego na autostradzie

Rys. 6.3.11.1. Znak E-20

„Tablica w´z∏a drogowego na autostradzie” E-20
(rys. 6.3.11.1) stosowana jest w celu uprzedzenia
kierujàcych pojazdami o zbli˝aniu si´ do wyjazdu
z autostrady. W górnej cz´Êci tablicy nale˝y podaç
numer wyjazdu z autostrady, w dolnej cz´Êci — od-
leg∏oÊç do tego wyjazdu. Tablic´ umieszcza si´
w odleg∏oÊci 3000 m przed poczàtkiem pasa wy∏à-
czania.



Dziennik Ustaw Nr 220 — 137 — Poz. 2181

Rys. 6.3.11.2. Znak E-20 z symbolem i nazwà w´z∏a

Dopuszcza si´ zamiast numeru wyjazdu umiesz-
czanie na znaku E-20 symbolu i nazwy w´z∏a
(rys. 6.3.11.2.).
Znak E-20 z nazwà w´z∏a mo˝na stosowaç tak˝e na
drogach ekspresowych, wówczas t∏o znaku ma bar-
w´ zielonà.

6.3.12. Dzielnica lub osiedle

Rys. 6.3.12.1. Tablica E-21

Znak E-21 „dzielnica (osiedle)” (rys. 6.3.12.1) stoso-
wany jest, w razie potrzeby, w miastach w celu lep-
szej orientacji kierujàcych pojazdami.

6.3.13. Znaki samochodowych szlaków
turystycznych

Do oznakowania samochodowych szlaków tury-
stycznych oraz obiektów turystycznych wyst´pujà-
cych na danym terenie stosuje si´ znaki:
— E-22a „samochodowy szlak turystyczny”,
— E-22b „obiekt na samochodowym szlaku tury-

stycznym”,
— E-22c „informacja o obiektach turystycznych”.
Projekty znaków samochodowych szlaków tury-
stycznych opiniuje kapitu∏a w∏aÊciwej organizacji
turystycznej.

6.3.13.1. Samochodowy szlak turystyczny

Rys. 6.3.13.1. Znak E-22a

Znak E-22a „samochodowy szlak turystyczny”
(rys. 6.3.13.1) stosuje si´ w celu wskazania poczàt-
ku samochodowego szlaku turystycznego oraz je-
go kontynuacji na skrzy˝owaniach. Na znaku
umieszcza si´ nazw´ szlaku, jego symbol oraz
strza∏k´ wskazujàcà kierunek szlaku.

Znaki umieszcza si´ na poczàtku samochodowego
szlaku turystycznego oraz na skrzy˝owaniach dla
wskazania kierunku szlaku. 

6.3.13.2. Obiekt na samochodowym szlaku
turystycznym

Rys. 6.3.13.2. Znak E-22b

Znak E-22b „obiekt na samochodowym szlaku tury-
stycznym” (rys. 6.3.13.2) stosuje si´ w celu wskaza-
nia kierunku do obiektu po∏o˝onego przy samocho-
dowym szlaku turystycznym. Na znaku umieszcza
si´ symbol obiektu turystycznego, jego nazw´,
symbol szlaku turystycznego oraz strza∏k´ wskazu-
jàca kierunek do obiektu. Stosownie do rodzaju
obiektu turystycznego na znaku E-22b umieszcza
si´ jeden z symboli okreÊlonych w pkt 6.3.4. 
Znak umieszcza si´ w odleg∏oÊci do 50 m przed
skrzy˝owaniem, na którym nast´puje zjazd do
obiektu. Je˝eli trasa dojazdowa do obiektu zmienia
kierunek, znaki umieszcza si´ dodatkowo na tych
skrzy˝owaniach, na których kierunek dojazdu ulega
zmianie.

Rys. 6.3.13.3. Znak E-22b wskazujàcy szczególnà atrakcj´
turystycznà

Znak E-22b wg rys. 6.3.13.3 stosuje si´ w celu
wskazania szczególnej atrakcji turystycznej znajdu-
jàcej si´ na szlaku. Na znaku umieszcza si´ sylwet-
k´ wskazywanego obiektu turystycznego — zamku,
pa∏acu itp. Znak mo˝e byç umieszczony na poczàt-
ku szlaku turystycznego.

6.3.13.3. Informacja o obiektach turystycznych

Rys. 6.3.13.4. Znak E-22c
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Znak E-22c „informacja o obiektach turystycz-
nych” (rys. 6.3.13.3) stosuje si´ w celu wskazania
obszaru (miasta), na którym znajduje si´ szereg
godnych uwagi obiektów turystycznych. Na znaku
umieszcza si´ nazw´ obszaru (miasta), na którym
wyst´pujà atrakcje turystyczne oraz ich symbole.
Znaki umieszcza si´ przy drogach wjazdowych do
obszaru.

6.4. Oznakowanie drogowskazowe poza miastami

6.4.1. Zasady ogólne

Oznakowanie drogowskazowe skrzy˝owaƒ poza
miastami spe∏nia istotnà rol´ informacyjnà dla
uczestników ruchu, umo˝liwiajàc szybkà orientacj´
co do przebiegu drogi, a tym samym podnosi
sprawnoÊç ruchu oraz optymalizuje d∏ugoÊç i czas
podró˝y. Funkcje poszczególnych znaków kierunku
podane zosta∏y w punktach 6.1. i 6.3, w których
okreÊlono dane dotyczàce mi´dzy innymi drogo-
wskazów oraz ró˝nice w zakresie stosowania ich na
drogach majàcych ró˝ne funkcje.
Znaki kierunku nale˝y umieszczaç zgodnie z zasa-
dami okreÊlonymi w punktach 6.1 i 6.3 oraz w tabe-
li 6.1 do u˝ycia pomocniczego.

6.4.2. Stosowanie znaków kierunku na skrzy˝owa-
niach poza miastami

6.4.2.1. Oznakowanie jezdni g∏ównej autostrady
w obr´bie w´z∏a

Do oznakowania jezdni g∏ównej autostrady w obr´-
bie w´z∏a stosuje si´ nast´pujàce znaki oraz urzà-
dzenia bezpieczeƒstwa ruchu (rys. 6.4.2.1):
— E-20 umieszczany 3000 m przed poczàtkiem pa-

sa wy∏àczania; je˝eli ze wzgl´du na niewielkie
odcinki mi´dzyw´z∏owe odleg∏oÊç umieszczania
znaku nie mo˝e byç zachowana, umieszcza si´
go w odleg∏oÊci 50—100 m za tablicà szlaku dro-
gowego poprzedniego w´z∏a; znaku mo˝na nie
stosowaç, je˝eli odleg∏oÊç jego umieszczenia od
poczàtku pasa wy∏àczania by∏aby mniejsza ni˝
2000 m,

— E-1a I umieszczany w odleg∏oÊci 1500 m przed
poczàtkiem pasa wy∏àczania,

— E-1a II umieszczany w odleg∏oÊci 500 m przed
poczàtkiem pasa wy∏àczania,

— F-14a, F-14b, F-14c „tablice wskaênikowe na au-
tostradzie” umieszczane w odleg∏oÊci 300, 200
i 100 m przed poczàtkiem pasa wy∏àczania,

— E-2d — jako zasada lub E-2c umieszczane w tym
miejscu wyjazdu, w którym szerokoÊç pasa wy-
∏àczania wynosi 1,0 m,

— U-4 umieszczana za wyjazdem na wysepce od-
dzielajàcej jezdni´ g∏ównà od ∏àcznicy w miej-
scu, w którym wysepka ma szerokoÊç co naj-
mniej 1,6 m,

— E-5 lub E-6 umieszczane za wyjazdem na wysep-
ce, gdy do jednego miasta prowadzi kilka wyjaz-
dów,

— A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej
strony” umieszczany przed ka˝dym wjazdem na
autostrad´ w odleg∏oÊci 150—300 m. Je˝eli od-
leg∏oÊç ta jest mniejsza od 150 m — pod zna-
kiem umieszcza si´ tabliczk´ T-1,

— E-14a umieszczany za wjazdem na autostrad´
w odleg∏oÊci 300 m od koƒca pasa w∏àczania.

Na autostradach o trzech lub wi´cej pasach ruchu
dopuszcza si´, zw∏aszcza przy blisko po∏o˝onych
w´z∏ach, zastosowanie zamiast tablic przeddro-
gowskazowych dodatkowego drogowskazu E-2c
w odleg∏oÊci 1000 m przed poczàtkiem pasa wy∏à-
czania.

6.4.2.2. Oznakowanie jezdni g∏ównej drogi
ekspresowej w obr´bie w´z∏a

Do oznakowania jezdni g∏ównej drogi ekspresowej
w obr´bie w´z∏a stosuje si´ nast´pujàce znaki
i urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu (rys. 6.4.2.2):
— E-1 lub E-1b umieszczane w odleg∏oÊci 500 m

przed poczàtkiem pasa wy∏àczania,
— E-2a (E-2e) lub E-2b (E-2f) umieszczane w miej-

scu, w którym pas wy∏àczania ma szerokoÊç 1 m,
— U-4 umieszczana za wyjazdem na wysepce od-

dzielajàcej jezdni´ g∏ównà od ∏àcznicy w miej-
scu, w którym wysepka ma szerokoÊç co naj-
mniej 1,6 m,

— E-5 lub E-6 umieszczane za wyjazdem na wysep-
ce, gdy do jednego miasta prowadzi kilka wyjaz-
dów,

— A-6d umieszczany przed ka˝dym wjazdem na
drog´ ekspresowà w odleg∏oÊci 150—300 m. Je-
˝eli odleg∏oÊç ta jest mniejsza od 150 m, pod
znakiem umieszcza si´ tabliczk´ T-1,

— E-14 umieszczany za wjazdem na drog´ ekspre-
sowà w odleg∏oÊci 250 m od koƒca pasa w∏à-
czania.

6.4.2.3. Skrzy˝owania dróg ogólnodost´pnych

Do oznakowania skrzy˝owaƒ dróg ogólnodost´p-
nych pomi´dzy sobà nale˝y stosowaç znaki kie-
runku E, zgodnie z zasadami podanymi w tabe-
li 6.1.
Przyk∏ady oznakowania tych skrzy˝owaƒ przedsta-
wiono na rysunkach od 6.4.2.3 do 6.4.2.14.
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Rys. 6.4.2.1. Oznakowanie jezdni g∏ównej autostrady
w obr´bie w´z∏a

Rys. 6.4.2.2. Oznakowanie jezdni g∏ównej drogi ekspre-
sowej w obr´bie w´z∏a
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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 drogà wojewódzkà 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 drogà wojewódzkà o ma∏ym znaczeniu
komunikacyjnym
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Rys. 6.4.2.7. Oznakowanie znakami kierunku skrzy˝owania drogi krajowej z drogà powiatowà o du˝ym znaczeniu
komunikacyjnym
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Rys. 6.4.2.9. Oznakowanie znakami kierunku skrzy˝owania drogi krajowej z drogà powiatowà o ma∏ym znaczeniu
komunikacyjnym lub z drogà gminnà

Rys. 6.4.2.8. Oznakowanie znakami kierunku skrzy˝owania dróg wojewódzkich o ma∏ym znaczeniu komunikacyjnym 
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Rys. 6.4.2.10. Oznakowanie znakami kierunku skrzy˝owania drogi powiatowej o du˝ym znaczeniu komunikacyjnym
z innà drogà powiatowà

Rys. 6.4.2.11. Oznakowanie znakami kierunku skrzy˝owania drogi powiatowej o du˝ym znaczeniu komunikacyjnym
z drogà gminnà
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Rys. 6.4.2.13. Oznakowanie znakami kierunku skrzy˝owa-
nia typu „T” dróg powiatowych o ma∏ym
znaczeniu komunikacyjnym lub dróg gmin-
nych

6.5. Oznakowanie drogowskazowe w miastach

6.5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie drogowskazowe w miastach pe∏ni
bardzo wa˝nà rol´ w funkcjonowaniu systemu ko-
munikacyjnego, przepustowoÊci dróg oraz bez-
piecznym korzystaniu z dróg przez uczestników ru-
chu. Zespó∏ zastosowanych w tym celu znaków kie-
runku powinien byç tak dobrany, aby kierowca nie-
znajàcy miasta móg∏ przejechaç przez nie, korzysta-

jàc tylko z ustawionych znaków i podanych na nich
informacji. Przy ustalaniu treÊci znaków kierunku
nale˝y stosowaç nast´pujàcy tryb post´powania:
a) ustalenie sieci dróg uk∏adu podstawowego,
b) okreÊlenie po∏àczeƒ pomi´dzy poszczególnymi

miejscowoÊciami (kierunkami),
c) okreÊlenie obiektów charakterystycznych wyma-

gajàcych zastosowania informacji lokalnej,
d) ustalenie dróg dojazdowych do obiektów cha-

rakterystycznych,
e) po na∏o˝eniu i powiàzaniu ze sobà wszystkich

po∏àczeƒ na sieç dróg, sprawdzenie prawid∏owo-
Êci tych po∏àczeƒ,

f) wybranie informacji do zastosowania na zna-
kach kierunku na poszczególnych skrzy˝owa-
niach dróg (nazwy miejscowoÊci, numery dróg,
informacja lokalna).

Obowiàzywaç powinna przy tym taka sama zasada
doboru dróg i treÊci, aby z ka˝dej miejscowoÊci
(kierunku) do ka˝dej innej miejscowoÊci ruch by∏
prowadzony tylko jednà trasà. 
Wyjàtek stanowiç mo˝e prowadzenie do tej samej
miejscowoÊci innej drogi, którà wyznaczono objazd
dla niektórych rodzajów pojazdów, np. tranzyt TIR,
samochody ci´˝arowe o okreÊlonej masie itp.
Oznakowanie drogowskazowe stosuje si´ na pod-
stawowym uk∏adzie komunikacyjnym (rys. 6.5.1.1),
który tworzà drogi krajowe (z wy∏àczeniem auto-
strad) i wojewódzkie, stanowiàce:
— drogi przelotowe i docelowe,
— obwodnice,
— drogi wyjazdowe.

Rys. 6.4.2.12. Oznakowanie znakami kierunku skrzy˝owania typu innego ni˝ „T” dróg powiatowych o ma∏ym znacze-
niu komunikacyjnym lub dróg gminnych
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Rys. 6.5.1.1. Schemat podstawowego uk∏adu komunika-
cyjnego miasta

6.5.2. Charakterystyczne modele sieci drogowej
w miastach

6.5.2.1. Miasto z jednà drogà przelotowà

Wzd∏u˝ drogi przelotowej stosuje si´:
— znaki oznaczajàce wjazd i wyjazd do miejscowoÊci,
— tablice kierunkowe lub tablice szlaku drogowego

umieszczane za wyjazdem z miejscowoÊci,
— drogowskazy zawierajàce informacj´ o centrum

lub w miar´ potrzeby innà informacj´ lokalnà,
— znaki z numerem drogi.

Rys. 6.5.2.1. Tablica z napisem „Tranzyt”:

a) z numerami dróg

b) ze strza∏kà kierunkowà

c) bez numeru drogi i strza∏ki kierunkowej

6.5.2.2. Miasto z dwoma drogami przelotowymi

Wzd∏u˝ dróg przelotowych stosuje si´ znaki kierun-
ku i miejscowoÊci wed∏ug zasad podanych w punk-
cie 6.5.2.1.
Na skrzy˝owaniu dróg przelotowych mi´dzy sobà
stosuje si´ tablice przeddrogowskazowe, drogo-
wskazy tablicowe i znaki, wed∏ug 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 wzd∏u˝ dróg przelo-
towych i kierunkowych stosuje si´ wed∏ug zasad
okreÊlonych w punkcie 6.5.2.1, a na skrzy˝owa-
niach tych dróg — w punkcie 6.5.3.1.
Je˝eli liczba dróg majàcych wspólny przebieg
w obszarze miasta jest wi´ksza ni˝ dwa, to zamiast
wymieniania nazw wszystkich miejscowoÊci na ta-
blicach przeddrogowskazowych i drogowskazach
umieszcza si´ napis „Tranzyt” i numery poszcze-
gólnych dróg (rys. 6.5.2.1 lit. a). Dopuszcza si´ umiesz-
czanie w ciàgu tej drogi odmian tablicy z napisem
„Tranzyt”, a mianowicie:
— tablicy ze strza∏kà kierunkowà (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.

6.5.2.4. Miasto z obwodnicà Êródmiejskà

Oznakowanie drogowskazowe wzd∏u˝ dróg przelo-
towych i kierunkowych oraz na skrzy˝owaniach
tych dróg mi´dzy sobà stosuje si´ wed∏ug zasad
okreÊlonych w punkcie 6.5.2.3.
Wzd∏u˝ obwodnicy podaje si´ informacj´ lokalnà
o dojeêdzie do centrum, na ka˝dym skrzy˝owaniu
wprowadzajàcym ruch do obszaru po∏o˝onego we-
wnàtrz niej.
Informacja o centrum powinna byç tak˝e podawa-
na wzd∏u˝ poszczególnych dróg przelotowych i kie-
runkowych, na których stosuje si´ oznakowanie
drogowskazowe, poczàwszy od pierwszych skrzy-
˝owaƒ za granicà obszaru zabudowanego.
Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowska-
zach zlokalizowanych na skrzy˝owaniu drogi prze-
lotowej lub docelowej (równie˝ z obwodnicà) na-
zwy miejscowoÊci, do których prowadzony jest
ruch, podaje si´ w taki sposób, aby kierowaç jadà-
cych na najkrótszà drog´ prowadzàcà od tego
skrzy˝owania do danej miejscowoÊci.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si´ mo˝-
liwoÊç wskazania na skrzy˝owaniu:
— alternatywnych dróg prowadzàcych do tej samej

miejscowoÊci lub
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— d∏u˝szej drogi (trasy),
je˝eli uzasadniajà to niekorzystne parametry tech-
niczne lub warunki ruchu na najkrótszej drodze
prowadzàcej do danej miejscowoÊci.
Je˝eli odleg∏oÊci te sà zbli˝one, wówczas o wybo-
rze kierunku decyduje krótszy czas przejazdu wyni-
kajàcy z parametrów drogi i warunków ruchu.
Na skrzy˝owaniach wzd∏u˝ obwodnicy stosuje si´
napis „Tranzyt” i numery dróg prowadzàcych da-
nym odcinkiem obwodnicy (pkt 6.5.2.3), a na kie-
runkach wyjazdowych z obwodnicy, nazw´ miej-
scowoÊci kierunkowej z numerem drogi.
Za skrzy˝owaniami obwodnicy z drogami wyloto-
wymi mo˝na nie stosowaç znaków szlaku drogo-
wego. Zamiast nich mo˝na powtórzyç napis „Tran-
zyt”. Informacj´ lokalnà stosuje si´ w zale˝noÊci od
potrzeb i warunków miejscowych wed∏ug zasad
okreÊlonych w punkcie 6.5.4.
Na drogach innych ni˝ przelotowe lub docelowe,
doprowadzajàcych ruch do obwodnicy, stosuje si´
znaki E-19a „obwodnica”.

6.5.3. Stosowanie znaków kierunku na skrzy˝owa-
niach w miastach

6.5.3.1. Skrzy˝owania dróg uk∏adu podstawowego
mi´dzy sobà

Do oznakowania drogowskazowego dróg uk∏adu
podstawowego stosuje si´:
— tablice przeddrogowskazowe, je˝eli sà przewi-

dziane dla danego skrzy˝owania (pkt 6.3.1.3),
— drogowskazy tablicowe (mo˝na ich nie stoso-

waç na skrzy˝owaniach o ruchu okr´˝nym),
— znaki z numerem drogi — za skrzy˝owaniami.
Na skrzy˝owaniach z ruchem okr´˝nym, zamiast ta-
blic przeddrogowskazowych, mo˝na stosowaç dro-
gowskazy tablicowe umieszczane nad jezdnià.
Przyk∏ady zastosowania znaków kierunku na skrzy-
˝owaniach dróg uk∏adu podstawowego mi´dzy so-
bà pokazano na rysunkach 6.5.3.1 i 6.5.3.2.

6.5.3.2. Skrzy˝owania dróg uk∏adu podstawowego
z innymi drogami o du˝ym znaczeniu ko-
munikacyjnym

W miastach podzielonych na dzielnice znaczna
cz´Êç ulic nawet majàcych du˝e znaczenie komuni-
kacyjne nie wchodzi w sk∏ad dróg uk∏adu podsta-
wowego, na których stosuje si´ oznakowanie dro-
gowskazowe podajàce nazwy miejscowoÊci. Sà to
ulice stanowiàce po∏àczenia mi´dzydzielnicowe
i wewnàtrzdzielnicowe lub dojazdy do obiektów
charakterystycznych w danym mieÊcie.
Na skrzy˝owaniach dróg uk∏adu podstawowego
z tymi drogami stosuje si´:
a) na drogach uk∏adu podstawowego znaki z nu-

merem drogi (przed i za skrzy˝owaniem) lub
z napisem „Tranzyt”; dopuszcza si´ stosowanie
drogowskazów zawierajàcych informacj´ o do-
jeêdzie do centrum lub innà informacj´ lokalnà,

b) na drogach o du˝ym znaczeniu komunikacyjnym:
— tablice przeddrogowskazowe, je˝eli sà przewi-

dziane dla danego skrzy˝owania (pkt 6.3.1.3),
— drogowskazy tablicowe lub drogowskazy

w kszta∏cie strza∏y do miejscowoÊci, wskazu-
jàce numer drogi.

Przyk∏ad oznakowania drogowskazowego na skrzy-
˝owaniu drogi przelotowej z innà drogà o du˝ym
znaczeniu komunikacyjnym dla miasta pokazano
na rysunku 6.5.3.3.
Je˝eli droga przecinajàca drog´ uk∏adu podstawo-
wego (lub dochodzàca do niej) prowadzi ruch do
centrum lub obiektów charakterystycznych, o któ-
rych nale˝y poinformowaç kierujàcych, to na dro-
dze stanowiàcej uk∏ad podstawowy umieszcza si´
przed skrzy˝owaniem drogowskazy tablicowe lub
w kszta∏cie strza∏y zawierajàce informacj´ lokalnà
(rys. 6.5.3.4). Je˝eli droga uk∏adu podstawowego
zmienia swój kierunek na skrzy˝owaniu, to na
wszystkich drogach przed skrzy˝owaniem stosuje
si´ drogowskazy tablicowe (rys. 6.5.3.5).
Na skrzy˝owaniach typu „T” lub „Y” dopuszcza
si´ stosowanie drogowskazów w kszta∏cie strza∏y
(rys. 6.5.3.6).
Je˝eli wzd∏u˝ drogi uk∏adu podstawowego prowa-
dzonych jest kilka kierunków, wówczas na tej dro-
dze przed skrzy˝owaniem stosuje si´ tablice ze zna-
kami szlaków drogowych z numerami wszystkich
kierunków prowadzàcych tà drogà. Je˝eli liczba
kierunków jest wi´ksza od dwóch, wówczas za-
miast znaków szlaków drogowych z numera-
mi dróg na tablicy umieszcza si´ napis „Tranzyt”
(pkt 6.5.2.3).

6.5.3.3. Skrzy˝owania dróg uk∏adu podstawowego
z innymi drogami

Na skrzy˝owaniach dróg uk∏adu podstawowego
z drogami niemajàcymi istotnego znaczenia komu-
nikacyjnego dla miasta nie stosuje si´ w zasadzie
informacji drogowskazowej.
Je˝eli jednak przebieg drogi uk∏adu podstawowego
mo˝e u kierujàcego budziç wàtpliwoÊci, to na tej
drodze za skrzy˝owaniem stosuje si´ znaki z nume-
rem drogi, a na wszystkich wlotach drogowskazy
tablicowe (rys. 6.5.3.7).
Na drodze uk∏adu podstawowego dopuszcza si´
umieszczanie przed skrzy˝owaniem drogowskazów
w kszta∏cie strza∏y podajàcych informacj´ lokalnà
lub turystycznà.

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
uk∏ad komunikacyjny jest bardzo rozbudowany,
a tylko cz´Êç dróg stanowi podstawowy uk∏ad ko-
munikacyjny podlegajàcy oznakowaniu drogo-
wskazowemu, dopuszcza si´ stosowanie oznako-
wania drogowskazowego na skrzy˝owaniach in-
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nych ni˝ opisane w punktach od 6.5.3.1 do 6.5.3.3.
Oznakowanie to nie musi stanowiç systemu, ale
powinno u∏atwiç kierujàcym wyjazd z obszaru i do-
jazd do dróg uk∏adu podstawowego lub dojazd do
obszarów lub obiektów charakterystycznych. Na
skrzy˝owaniach takich dróg stosuje si´ w zale˝no-
Êci od potrzeb i warunków lokalnych:
— tablice przeddrogowskazowe,
— drogowskazy tablicowe lub w kszta∏cie strza∏y

i umieszcza na nich:

a) informacj´ lokalnà (pkt od 6.3.2.5 do 6.3.3.6
i 6.3.4.10),

b) informacj´ turystycznà (pkt od 6.3.4.2 do
6.3.4.9),

c) nazwy miejscowoÊci wyst´pujàce na drogach
uk∏adu podstawowego,

d) informacj´ o obwodnicy, je˝eli ruch doprowa-
dzany jest do obwodnicy.

Przyk∏ad oznakowania drogi wyjazdowej do ob-
wodnicy pokazano na rysunku 6.5.3.8.

Rys. 6.5.3.1. Oznakowanie skrzy˝owania dróg przelotowych
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Rys. 6.5.3.2. Oznakowanie skrzy˝owania o ruchu okr´˝nym dróg przelotowych

Rys. 6.5.3.3. Oznakowanie skrzy˝owania drogi uk∏adu podstawowego z drogà 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 uk∏adu podstawowego zmienia kierunek
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Rys. 6.5.3.6. Zastosowanie drogowskazów w kszta∏cie strza∏y na skrzy˝owaniu typu „T”

Rys. 6.5.3.7. Oznakowanie skrzy˝owania drogi uk∏adu podstawowego z innà drogà (lokalnà miejskà)
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6.5.4. Stosowanie informacji lokalnej

Oznakowanie dojazdu do obiektu powinno si´ roz-
poczynaç od skrzy˝owania z drogà uk∏adu podsta-

wowego podlegajàcà oznakowaniu drogowskazo-
wemu i powinno byç kontynuowane do miejsca,
w którym kierujàcy nie b´dzie mia∏ trudnoÊci z tra-
fieniem do wskazanego obiektu.
Drogowskazy zawierajàce informacj´ lokalnà nale-
˝y umieszczaç na skrzy˝owaniach, na których trasa
dojazdu zmienia kierunek lub gdy majà one skom-
plikowany uk∏ad geometryczny.
Je˝eli wybrana trasa dojazdu prowadzi ruch do kil-
ku obiektów, to informacje na drogowskazach roz-
mieszcza si´ analogicznie jak nazwy miejscowoÊci.
Informacj´ o dojeêdzie do centrum podaje si´
w miastach, w których:
— zbiega si´ dowolna liczba dróg, a centrum le˝y

poza nimi lub tylko przy niektórych z nich,
— kilka dróg zbiega si´ w centrum, a odleg∏oÊç od

granicy obszaru zabudowanego do centrum wy-
nosi ponad 4 km,

— podstawowy uk∏ad komunikacyjny jest szczegól-
nie skomplikowany i ma∏o czytelny,

— wyst´puje obwodnica Êródmiejska.
Na granicy centrum lub dzielnicy dopuszcza si´
stosowanie znaku E-21. Na dalszym odcinku drogi
nie stosuje si´ ju˝ napisu centrum lub nazwy dziel-
nicy, a na znakach kierunku mo˝na jedynie umiesz-
czaç innà informacj´ lokalnà lub nazwy miejsco-
woÊci.
Przyk∏ad oznakowania wjazdu do centrum i dojaz-
du do dworca autobusowego pokazano na rysun-
ku 6.5.4.1.
Je˝eli istnieje potrzeba wskazania kierujàcemu do-
jazdu do centrum lub dzielnicy danego miasta, na
skrzy˝owaniu znajdujàcym si´ poza tym miastem,
to stosuje si´ napis podajàcy nazw´ miasta i napis
Centrum lub nazw´ dzielnicy (rys. 6.5.4.2).

Rys. 6.5.3.8. Oznakowanie drogi wyjazdowej do obwodnicy

Rys. 6.5.4.1. Oznakowanie dojazdu do dworca autobuso-
wego wewnàtrz obszaru centrum
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Rys. 6.5.4.2. Drogowskaz umieszczony poza miastem,
wskazujàcy dojazd do dzielnicy miasta

7. Znaki uzupe∏niajàce

7.1. Zasady ogólne

7.1.1. Funkcje znaków

Znaki uzupe∏niajàce stosuje si´ w celu podania
uczestnikom ruchu dodatkowych informacji u∏atwia-
jàcych orientacj´ w terenie (znaki od F-1 do F-4),
uprzedzajàcych o zakazach lub niebezpieczeƒstwach
wyst´pujàcych za skrzy˝owaniem (znaki F-5 i F-6)
lub sposobu poruszania si´ po drodze (znaki od F-7
do F-14). Niektóre z nich stanowià uzupe∏nienie in-
nych znaków przekazujàcych podstawowe ustalenia
dotyczàce organizacji ruchu i nie sà stosowane jako
znaki samodzielne, np. F-5, F-7.

7.2. Opisy szczegó∏owe

7.2.1. PrzejÊcia graniczne

Rys. 7.2.1.1. Znak F-1

Znak F-1 „przejÊcie graniczne” (rys. 7.2.1.1) stosuje
si´ w celu poinformowania uczestników ruchu
o przejÊciu granicznym otwartym dla ruchu.
Jako nazw´ przejÊcia granicznego podaje si´ ofi-
cjalnie u˝ywanà nazw´ tego przejÊcia.
Znak F-1 umieszcza si´ przed dojazdem do miejsca,
w którym rozpoczyna si´ teren, na którym znajdujà
si´ urzàdzenia i budynki s∏u˝àce do obs∏ugi osób
korzystajàcych z przejÊcia.

7.2.2. Przekraczanie granicy zabronione

Znak F-2 „przekraczanie granicy zabronione”
(rys. 7.2.2.1) stosuje si´ w celu poinformowania
uczestników ruchu o tym, ˝e droga przecinajàca
granic´ paƒstwa jest zamkni´ta dla ruchu.

Znak F-2 umieszcza si´ w pobli˝u zapory granicznej;
jest on w zasadzie uzupe∏nieniem zapory granicznej
zamkni´tej na sta∏e, opisanej w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia.

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 si´ na drogach twardych w ce-
lu oznakowania granic obszarów administracyj-
nych województw, powiatów i gmin.

Rys. 7.2.3.1. Znak F-3

Znak F-3 (rys. 7.2.3.1) stosuje si´ na granicy woje-
wództwa.

Rys. 7.2.3.2. Znak F-3a

Znak F-3a (rys. 7.2.3.2) stosuje si´ na granicy po-
wiatu.

Rys. 7.2.3.3. Znak F-3b

Znak F-3b (rys. 7.2.3.3) stosuje si´ na granicy gminy.
Je˝eli granic´ powiatu lub województwa stanowi
jednostka administracyjna majàca prawa miej-
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skie, na znaku F-3 umieszcza si´ tylko nazw´ wo-
jewództwa i powiatu, a na znaku F-3a tylko nazw´
powiatu.
Dla miast na prawach powiatu stosuje si´ znak F-3c
(rys. 7.2.3.4). Znaku F-3b nie stosuje si´ dla jed-
nostek administracyjnych posiadajàcych prawa
miejskie.

Rys. 7.2.3.4. Znak F-3c

7.2.4. Nazwa rzeki

Rys. 7.2.4.1. Znak F-4

Znak F-4 „nazwa rzeki” (rys. 7.2.4.1) umieszcza si´
przed mostami o d∏ugoÊci co najmniej 30 m, prze-
biegajàcymi nad rzekami.
Dopuszcza si´ oznakowanie innych cieków wodnych,
np. ze wzgl´du na zainteresowanie turystyczne.

7.2.5. Uprzedzenie o zakazie obowiàzujàcym
w oddaleniu od skrzy˝owania

Rys. 7.2.5.1. Znak F-5

Znak F-5 „uprzedzenie o zakazie” (rys. 7.2.5.1) sto-
suje si´ w celu poinformowania uczestników ru-
chu, ˝e wjazd wszystkich lub niektórych pojazdów
jest zabroniony po przejechaniu odcinka drogi
o d∏ugoÊci okreÊlonej na znaku.
Znak zakazu znajdujàcy si´ na znaku F-5 powinien
odpowiadaç rzeczywistemu znakowi, o którym
uprzedza.
W dolnym prawym rogu znaku F-5 nale˝y podaç
odleg∏oÊç do miejsca, od którego obowiàzuje za-
kaz. Odleg∏oÊç nale˝y podaç dla odcinków o d∏ugo-
Êci poni˝ej 1 km w metrach z dok∏adnoÊcià do 50 m,
a dla pozosta∏ych odcinków w kilometrach z do-
k∏adnoÊcià do 0,1 km.
Znak F-5 umieszcza si´ bezpoÊrednio za skrzy˝owa-
niem w miejscu dobrze widocznym dla doje˝d˝ajà-
cych do skrzy˝owania.

Znak F-5 mo˝e byç umieszczony pod warunkiem,
˝e pojazdy pokazane na znaku zakazu majà mo˝li-
woÊç zawrócenia przed miejscem, w którym ich
wjazd jest zamkni´ty.
Dopuszcza si´ zastosowanie znaku F-5 jako uprze-
dzajàcego o nakazie u˝ywania ∏aƒcuchów przeciw-
poÊlizgowych.

7.2.6. Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeƒstwie
wyst´pujàcym za skrzy˝owaniem

Rys. 7.2.6.1. Znak F-6

Znak F-6 „znak uprzedzajàcy umieszczany przed
skrzy˝owaniem” (rys. 7.2.6.1) stosuje si´ w celu po-
informowania uczestników ruchu, ˝e wjazd wszyst-
kich lub niektórych pojazdów jest zabroniony po-
czàwszy od skrzy˝owania.
Na znaku F-6 nale˝y przedstawiç schematyczny
uk∏ad skrzy˝owania, umieszczajàc odpowiedni znak
zakazu na strza∏ce symbolizujàcej drog´, na której
zakaz obowiàzuje. Zasady umieszczania znaku za-
kazu na znaku F-6 sà takie same, jak okreÊlono dla
znaku F-5 (pkt 7.2.5).
Znak F-6 umieszcza si´ w takiej odleg∏oÊci przed
skrzy˝owaniem, jakà okreÊlono dla znaków ostrze-
gawczych w punkcie 2.1.2.
Je˝eli przed skrzy˝owaniem znajduje si´ tablica
przeddrogowskazowa, to na niej umieszcza si´ od-
powiedni znak zakazu, nie stosujàc znaku F-6.
W razie potrzeby uprzedzenia o niebezpieczeƒstwie
wyst´pujàcym bezpoÊrednio za skrzy˝owaniem sto-
suje si´ znak F-6a (rys. 7.2.6.2), umieszczajàc na tar-
czy znaku odpowiedni znak ostrzegawczy, np. A-9,
A-22, w sposób analogiczny jak znak zakazu.

Rys. 7.2.6.2. Znak F-6a

Dopuszcza si´ zastosowanie znaku F-6 jako uprze-
dzajàcego o nakazie u˝ywania ∏aƒcuchów przeciw-
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poÊlizgowych lub jako uprzedzajàcego o znaku in-
formacyjnym, z którego wynika zakaz wjazdu okre-
Êlonych rodzajów pojazdów, np. znaku D-7.

7.2.7. Wskazanie sposobu jazdy w zwiàzku
z zakazem skr´cania w lewo

Rys. 7.2.7.1. Znak F-7 wskazujàcy mo˝liwoÊç dojazdu do
drogi poprzez skr´canie w prawo na najbli˝-
szym skrzy˝owaniu

Znak F-7 „sposób jazdy w zwiàzku z zakazem skr´-
cania w lewo” stosuje si´ w celu wskazania kieru-
jàcym pojazdami sposobu jazdy w zwiàzku z zaka-
zem skr´cania w lewo, wyra˝onym znakiem B-21.
Znaki F-7 pokazujà schematycznie naj∏atwiejszy za-
lecany sposób wjazdu na drog´ po lewej stronie
z pomini´ciem skr´cania w lewo na skrzy˝owaniu
ze znakiem B-21.

Rys. 7.2.7.2. Znak F-7 wskazujàcy mo˝liwoÊç skr´cania
w lewo na nast´pnym skrzy˝owaniu

Przyk∏adowe odmiany znaku F-7 pokazane na
rys. 7.2.7.1 i 7.2.7.2 stosuje si´ wtedy, gdy przez
skrzy˝owanie ze znakiem B-21 nale˝y przejechaç na
wprost i nast´pnie skorzystaç z zalecanej trasy ob-
jazdu po prawej lub lewej stronie. Znak F-7 umiesz-
cza si´ pod znakiem B-21.
Przyk∏adowe odmiany znaku F-7 pokazane na rys.
7.2.7.3 i 7.2.7.4 stosuje si´ wtedy, gdy zalecana tra-
sa objazdu rozpoczyna si´ przed skrzy˝owaniem ze
znakiem B-21. Znaki te umieszcza si´ samodzielnie
przed skrzy˝owaniem, na którym rozpoczyna si´
trasa objazdu.
Przy wyborze trasy objazdu nale˝y w pierwszej ko-
lejnoÊci stosowaç te warianty, które pokazujà znaki
na rys. 7.2.7.1 i 7.2.7.2. Organizacj´ ruchu przedsta-
wionà na znakach pokazanych na rys. 7.2.7.3
i 7.2.7.4 mo˝na stosowaç wtedy, gdy, ze wzgl´du
na uk∏ad ulic lub ich stan, organizacja odpowiada-
jàca znakom pokazanym na rys. 7.2.7.1 i 7.2.7.2 nie

jest mo˝liwa lub jest utrudniona. Nale˝y zwracaç
uwag´ na to, aby zastosowanie znaków wed∏ug
rys. 7.2.7.3 i 7.2.7.4 nie spowodowa∏o du˝ych
utrudnieƒ w ruchu na skrzy˝owaniu. Zaleca si´ je
stosowaç, je˝eli na wlocie istniejà wydzielone pasy
ruchu dla pojazdów skr´cajàcych w lewo.
Przyk∏ady zastosowania znaku F-7 w zwiàzku z za-
kazem skr´cania w lewo pokazano w punkcie 3.2.22
na rysunkach od 3.2.22.4 do 3.2.22.7. 
W razie koniecznoÊci wskazania sposobu jazdy
w zwiàzku z zakazem skr´tu w prawo stosuje si´,
w zale˝noÊci od trasy objazdu, znaki F-7 b´dàce lu-
strzanym odbiciem znaków wed∏ug rys. 7.2.7.1 do
7.2.7.4.
Przyk∏ady zastosowania znaku F-7 w zwiàzku z za-
kazem skr´cania 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 zwiàzku z zakazem
skr´cania w lewo na nast´pnym skrzy˝owa-
niu wskazujàcy tras´ objazdu w prawo

Rys. 7.2.7.4. Znak F-7 stosowany w zwiàzku z zakazem
skr´cania w lewo na nast´pnym skrzy˝owa-
niu wskazujàcy tras´ objazdu w lewo

7.2.8. Wskazanie objazdu

Znak F-8 „objazd w zwiàzku z zamkni´ciem drogi”
(rys. 7.2.8.1) stosuje si´ w celu wskazania trasy ob-
jazdu sàsiednimi drogami; umieszcza si´ go przed
odcinkiem drogi zamkni´tej dla ruchu, w odleg∏o-
Êci od 20 m do 100 m od poczàtku objazdu (miej-
sca, w którym jadàcy opuszcza dotychczasowà
drog´).
Dopuszcza si´ ró˝ne odmiany znaku F-8. Projektuje
si´ je indywidualnie w dostosowaniu do potrzeb
wynikajàcych z warunków lokalnych, a zw∏aszcza
d∏ugoÊci objazdu i jego przebiegu. Na rysunku
7.2.8.1 podano ogólne zasady projektowania od-
mian znaku F-8.
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Odcinki dróg, po których odbywa si´ objazd, ozna-
cza si´ pe∏nà linià szerokà, a odcinki zamkni´te dla
ruchu przelotowego — dwiema liniami cienkimi. 
Znaki F-8 stosuje si´ równie˝, gdy zamkni´cie dro-
gi dotyczy tylko okreÊlonego rodzaju pojazdów.
Wtedy zamiast znaku B-1 umieszcza si´ znak zaka-
zu okreÊlajàcy rodzaj pojazdu lub parametry pojaz-
dów, których znak dotyczy.

Rys. 7.2.8.1. Znak F-8

7.2.9. Prowadzenie objazdu

Rys. 7.2.9.1. Znak F-9

Znak F-9 „znak prowadzàcy na drodze objazdo-
wej” (rys. 7.2.9.1) stosuje si´ w zwiàzku z zamkni´-
ciem drogi dla ruchu i zorganizowaniem trasy ob-
jazdu sàsiednimi drogami. Znak ten wyst´puje
w wielu odmianach, które powinny byç dostoso-
wane do przebiegu drogi objazdowej na skrzy˝o-
waniu.

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 si´ w celu wskazania na wlocie skrzy˝owa-
nia obowiàzujàcych kierunków jazdy przez skrzy˝o-
wanie z okreÊlonych pasów ruchu. Znak F-10 nale-
˝y stosowaç, gdy organizacja ruchu na wlocie na
skrzy˝owanie jest odmienna od ustalonej ogólnymi
przepisami lub gdy uczestnicy ruchu mogà mieç
wàtpliwoÊci co do obowiàzujàcej organizacji ruchu,
np. ze wzgl´du na du˝à liczb´ pasów ruchu.
Kierunki na pasach ruchu na wlocie na skrzy˝owa-
nie powinny wynikaç ze szczegó∏owej analizy

uwzgl´dniajàcej przede wszystkim nat´˝enie ru-
chu na poszczególnych kierunkach, szerokoÊç
jezdni i wyst´powania wypadków na skrzy˝owa-
niu.
Strza∏ki umieszczone na znaku powinny odpowia-
daç przyj´tej organizacji ruchu i byç w pe∏ni zgod-
ne z odpowiadajàcymi im strza∏kami kierunkowymi
umieszczonymi na jezdni.
Znak F-10 mo˝e mieç wiele odmian uwzgl´dniajà-
cych rzeczywistà liczb´ pasów ruchu i ustalone na
nich kierunki.
Na rysunku 7.2.10.2 pokazano przyk∏ad znaku dla
wlotu o czterech pasach ruchu.

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

Znak F-10 nale˝y umieszczaç w odleg∏oÊci do 50 m
od miejsca wskazanej oznakowaniem poziomym
organizacji ruchu.
Je˝eli liczba pasów ruchu na wlocie wyznaczo-
nych dla tego samego kierunku jest wi´ksza ni˝
trzy, to znak F-10 nale˝y powtarzaç po lewej stro-
nie na pasie dzielàcym jezdnie, a w razie jego bra-
ku, zastosowaç oznakowanie opisane w punk-
cie 7.2.11.

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 si´ nad jezdnià w celu wskazania obo-
wiàzujàcych kierunków jazdy przez skrzy˝owanie
z okreÊlonych pasów ruchu. Znak F-11 wyst´puje
w odmianach stosownie do kierunku ruchu.
Znaki F-11, zamiast znaku F-10, zaleca si´ stosowaç
w przypadku, gdy jezdnia na wlocie na skrzy˝owa-
nie posiada minimum cztery pasy ruchu.
Dopuszcza si´ stosowanie znaków F-11 równie˝
w innych przypadkach, np. gdy du˝e nat´˝enie ru-
chu mo˝e powodowaç trudnoÊci w odczytaniu zna-
ku F-10. Je˝eli uzasadniajà to warunki lokalne, na
tym samym wlocie mogà byç zastosowane jedno-
czeÊnie znaki F-10 i F-11.
Znaki F-11 umieszcza si´ nad ka˝dym pasem ruchu
w miejscu, w którym zaczyna obowiàzywaç ustalo-
na organizacja ruchu.
Pozosta∏e zasady stosowania znaku F-11 sà takie
same jak dla znaku F-10.
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Przyk∏ady odmian znaku F-11 pokazano na rysun-
ku 7.2.11.2.

Rys. 7.2.11.2. Odmiany znaku F-11

7.2.12. Wskazanie przejazdu tranzytowego przed
skrzy˝owaniem

Rys. 7.2.12.1. Znak F-12

Znak F-12 „znak wskazujàcy przejazd tranzytowy
umieszczany przed skrzy˝owaniem” (rys. 7.2.12.1)
stosuje si´ w celu wskazania kierujàcym okreÊlo-
nym rodzajem pojazdów zalecanej drogi tranzyto-
wej (odcinka drogi objazdowej).
Na znaku umieszcza si´ symbol (symbole) pojazdu,
dla którego wyznaczono drog´ objazdowà, taki jak
na tabliczkach od T-23a do T-23g.
Symbol pojazdu powinien byç umieszczony w taki
sposób, aby przednia cz´Êç pojazdu by∏a skierowa-
na w t´ stron´, w którà nast´puje objazd. Dla kie-
runku na wprost symbol powinien byç skierowany
w lewo.
Je˝eli znak F-12 jest stosowany dla wskazania prze-
jazdu tranzytowego:
— pojazdów z materia∏ami wybuchowymi lub ∏a-

two zapalnymi,
— pojazdów z materia∏ami niebezpiecznymi ozna-

kowanych tablicami ostrzegawczymi barwy po-
maraƒczowej,

— pojazdów z materia∏ami mogàcymi skaziç wod´,
to nad strza∏kà wskazujàcà kierunek jazdy, na bia-
∏ym tle umieszcza si´ symbol pojazdu o barwach
stosowanych na tabliczkach T-23h — T-23j.
Je˝eli znak F-12 jest stosowany dla wskazania prze-
jazdu tranzytowego pojazdów, których szerokoÊç,
wysokoÊç, d∏ugoÊç, rzeczywista masa ca∏kowita
lub nacisk osi wymaga skierowania na wskazanà
tras´ przejazdu, to na bia∏ym symbolu zgodnym
z symbolem stosowanym na znaku B-5 umieszcza
si´ symbol odpowiadajàcy symbolowi stosowane-
mu na znakach od B-15 do B-19.
Na znaku F-12 dopuszcza si´ umieszczenie napisu,
np. „TIR”.
Znak F-12 umieszcza si´ przed ka˝dym skrzy˝owa-
niem na trasie tranzytowej, na którym kierujàcy
mogà mieç wàtpliwoÊci co do kierunku przejazdu
tranzytowego. Odleg∏oÊç umieszczania znaku F-12
od skrzy˝owania powinna byç taka jak odleg∏oÊç
umieszczania znaków ostrzegawczych.
W przypadku umieszczania na drodze tablic
przeddrogowskazowych, znak F-12 powinien byç
umieszczony w odpowiedniej odleg∏oÊci przed
nià, aby kierujàcy mieli mo˝liwoÊç odczytania
obu informacji. Zaleca si´, aby znak F-12 by∏ uzu-
pe∏niony znakiem F-13 umieszczonym na skrzy˝o-
waniu.
Je˝eli objazd tranzytowy jest tylko przejazdem zale-
canym, to znaki F-12 powinny byç stosowane sa-
modzielnie. Natomiast, gdy jest to przejazd obowià-
zujàcy, znaki F-12 nale˝y stosowaç jako uzupe∏nie-
nie odpowiednich znaków zakazu (od B-5 do B-8)
i ewentualnie odpowiednich znaków uprzedzajà-
cych o zakazie (F-5 i F-6).

7.2.13. Wskazanie przejazdu tranzytowego na
skrzy˝owaniu

Rys. 7.2.13.1. Znak F-13

Znak F-13 „przejazd tranzytowy” (rys. 7.2.13.1) sto-
suje si´ w celu wskazania kierujàcym zalecanej dro-
gi tranzytowej (odcinka trasy dojazdowej) i umiesz-
cza si´ na skrzy˝owaniu.
Znak F-13 nale˝y stosowaç jako uzupe∏nienie zna-
ku F-12. 

Rys. 7.2.13.2. Znak F-13 wskazujàcy przejazd tranzytowy
do miejscowoÊci
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Znak F-13 mo˝na umieszczaç nad znakiem E-3. W ra-
zie potrzeby podania kierunku przejazdu tranzytowe-
go do okreÊlonej miejscowoÊci, nale˝y stosowaç od-
mian´ znaku F-13 pokazanà na rysunku 7.2.13.2.

7.2.14. Tablice wskaênikowe na autostradzie

„Tablice wskaênikowe 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 si´ tylko na autostradzie w celu
poinformowania kierujàcych o zbli˝aniu si´ do po-
czàtku pasa wy∏àczania (wyjazdu z autostrady). Ta-
blice wskaênikowe na autostradzie umieszcza si´
w odleg∏oÊciach na nich podanych, liczàc je do po-
czàtku pasa wy∏àczania.
Je˝eli warunki lokalne, np. blisko siebie po∏o˝one
wyjazdy na w´êle drogowym, uniemo˝liwiajà za-
stosowanie wszystkich tablic wskaênikowych, to
stosuje si´ tylko dwie lub jednà tablic´.

Rys. 7.2.14.1. Znak F-14a

Rys. 7.2.14.2. Znak F-14b

Rys. 7.2.14.3. Znak F-14c

7.2.15. Niesymetryczny podzia∏ jezdni dla przeciw-
nych kierunków ruchu

Znak F-15 „niesymetryczny podzia∏ jezdni dla prze-
ciwnych kierunków ruchu” wskazuje nietypowà or-
ganizacj´ ruchu na ustalonych odcinkach dróg,
mi´dzy innymi w zwiàzku z prowadzonymi objaz-
dami spowodowanymi zamkni´ciem dróg. Liczba
pasów przeznaczonych do ruchu w poszczególnych
kierunkach, wskazanych strza∏kami na znakach, po-
winna byç ustalona na podstawie szczegó∏owej
analizy warunków ruchu.

Linie oddzielajàce pasy ruchu na znakach powinny
byç zgodne z zastosowanymi na jezdni.
Znaki F-15 umieszcza si´ w miejscu, w którym rozpo-
czyna si´ pokazana na znaku organizacja ruchu; je˝e-
li jest ona kontynuowana za skrzy˝owaniem, znak
powtarza si´ bezpoÊrednio za tym skrzy˝owaniem.
Na odcinku pomi´dzy skrzy˝owaniami znak powta-
rza si´, je˝eli d∏ugoÊç odcinka jest wi´ksza ni˝ 500 m.

Rys. 7.2.15.1. Znak F-15:

a) dla jezdni trzypasowej

b) dla jezdni trzypasowej dla przeciwnego kierunku ruchu

Znak F-15 (rys. 7.2.15.1 lit. a) stosuje si´ w celu
oznakowania jednojezdniowej drogi trzypasowej,
na której pasy prawy i Êrodkowy sà przeznaczone
do jazdy w jednym kierunku, a pas lewy — w kie-
runku przeciwnym. Je˝eli przekrój taki rozpoczyna
si´ na odcinku mi´dzy skrzy˝owaniami i poprze-
dzony jest odcinkiem o dwóch pasach ruchu, na
poczàtku zmiany przekroju stosuje si´ znak D-13b
„poczàtek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej”,
a znak F-15 wed∏ug rys. 7.2.15.1 lit. a stosuje si´
wzd∏u˝ odcinka w odleg∏oÊciach co 300—500 m.
Dla kierunku przeciwnego umieszczaç nale˝y od-
mian´ znaku F-15 wed∏ug rys. 7.2.15.1 lit. b.
Odmian´ znaku F-15 (rys. 7.2.15.2) wskazujàcà kie-
runki ruchu na jezdni dwukierunkowej dwupaso-
wej stosuje si´ na odcinkach dróg dwujezdnio-
wych, na których zamkni´ta jest jedna jezdnia, a po
drugiej jezdni odbywa si´ ruch w obu kierunkach.
Znak umieszcza si´ na poczàtku odcinka dwukie-
runkowego i powtarza si´ co 300—500 m. Znak sto-
suje si´ dla obu kierunków ruchu.

Rys. 7.2.15.2. Znak F-15 dla jezdni dwupasowej dwukie-
runkowej
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7.2.16. Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Rys. 7.2.16.1. Znak F-16

Znak F-16 „koniec pasa ruchu na jezdni dwukierun-
kowej” (rys. 7.2.16.1) i jego odmiany polegajàce na
zwi´kszeniu liczby pasów ruchu na znaku stosuje
si´ w celu oznakowania koƒca wewn´trznego pasa
ruchu drogi jednojezdniowej o trzech lub wi´cej
pasach ruchu.
Znak F-16 i jego odmiany stosuje si´ na drogach
o dopuszczalnej pr´dkoÊci do 60 km/h. Na drogach
o dopuszczalnej wi´kszej pr´dkoÊci stosuje si´ od-
miany znaku D-14.

7.2.17. Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierun-
kowej

Rys. 7.2.17.1. Znak F-17

Znak F-17 „koniec pasa ruchu na jezdni jednokie-
runkowej” (rys. 7.2.17.1) i jego odmiany polegajà-
ce na dostosowaniu liczby pasów ruchu na znaku
do rzeczywistej liczby tych pasów stosuje si´ na
drogach o co najmniej trzech pasach ruchu w tym
samym kierunku, w celu wskazania, ˝e wewn´trzny
pas (pasy) ruchu koƒczy si´ przed skrzy˝owaniem.
Na znaku, w Êrodkowej cz´Êci pasa ruchu, który nie
jest kontynuowany, umieszcza si´ symbol znaku 
D-4. Znak stosuje si´ w przypadku zamkni´cia pasa
ruchu z powodu czynnoÊci lub robót prowadzo-
nych na zamkni´tym pasie ruchu. Znak umieszcza
si´ w odleg∏oÊci od koƒca pasa ruchu:
— od 150 do 300 m na drogach o dopuszczalnej

pr´dkoÊci powy˝ej 60 km/h,
— od 50 do 100 m na pozosta∏ych drogach.
Dla wskazania koƒca skrajnego pasa ruchu na dro-
dze o trzech lub wi´cej pasach ruchu, o dopuszczal-
nej pr´dkoÊci do 60 km/h, stosuje si´ odmian´ zna-
ku F-17 zgodnie z rys. 7.2.17.2.

Rys. 7.2.17.2. Znak F-17 wskazujàcy koniec lewego pasa
ruchu na jezdni jednokierunkowej trzypa-
sowej

7.2.18. Przeciwny kierunek ruchu dla okreÊlonych
pojazdów

Rys. 7.2.18.1. Znak F-18

Znak F-18 „przeciwny kierunek ruchu dla okreÊlo-
nych pojazdów” (rys. 7.2.18.1) i jego odmiany wska-
zujàce rodzaj pojazdu stosuje si´ w celu oznakowa-
nia drogi jednojezdniowej o trzech pasach ruchu, na
której pas prawy i Êrodkowy sà przeznaczone do jaz-
dy w jednym kierunku, a pas lewy jest przeznaczony
dla karetek pogotowia ratunkowego, pojazdów stra-
˝y po˝arnej lub dla autobusów komunikacji publicz-
nej poruszajàcych si´ w kierunku przeciwnym.

Rys. 7.2.18.2. Znak F-18a

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

Rys. 7.2.18.3. Znak F-18b

Zasady stosowania innych znaków pionowych przy
takiej organizacji ruchu przedstawione zosta∏y
w punkcie 3.2.2.

7.2.19. Pas ruchu dla okreÊlonych pojazdów

Rys. 7.2.19.1. Znak F-19

Znak F-19 „pas ruchu dla okreÊlonych pojazdów”
(rys. 7.2.19.1) stosuje si´ w celu wskazania pasa ru-
chu dla pojazdów wskazanych na znaku. Je˝eli na
jezdni zosta∏ wyznaczony pas ruchu dla rowerów
jednoÊladowych, na znaku umieszcza si´ symbol
roweru. Pas ruchu dla rowerów powinien byç od-
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dzielony od pozosta∏ych pasów ruchu linià P-2b
oraz oznaczony znakiem P-23 „rower”.
Zamiast symbolu roweru na znaku mo˝e byç
umieszczony symbol pojazdu taki, jak na tablicz-
kach T-23a do T-23g, T-16 lub T-16a.
Znak F-19 umieszcza si´ za skrzy˝owaniem, a na
odcinku pomi´dzy skrzy˝owaniami znak powtarza
si´ co 300 m.

7.2.20. Cz´Êç drogi dla okreÊlonych pojazdów

Znak F-20 „cz´Êç drogi (pas ruchu) dla okreÊlonych
pojazdów” stosuje si´ w celu wskazania drogi lub
jej cz´Êci (pasa ruchu, jezdni) przeznaczonej dla po-
jazdów, których symbol zosta∏ umieszczony na zna-
ku. Znak F-20 wed∏ug rys. 7.2.20.1 wskazuje cz´Êç
drogi przeznaczonej dla pojazdów o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej do 3,5 t.

Rys. 7.2.20.1. Znak F-20

W celu wskazania innych rodzajów pojazdów na
znaku umieszcza si´ symbol (symbole) pojazdu ta-
ki jak na tabliczkach T-23a do T-23g. Znaki F-20 sto-
suje si´ w celu wskazania przeznaczenia pasów ru-
chu na dojeêdzie lub w obr´bie przejÊcia graniczne-
go, na jezdniach o dwóch lub wi´cej pasach ruchu
w jednym kierunku, je˝eli jest to uzasadnione
wzgl´dami bezpieczeƒstwa ruchu, a tak˝e w miej-
scach obs∏ugi podró˝nych (du˝e parkingi, stacje
paliw), na których osobno prowadzony jest ruch
poszczególnych rodzajów pojazdów.
Znak F-20 umieszcza si´ nad pasem (pasami) ruchu
lub jezdnià przeznaczonà dla ruchu pojazdów
wskazanych na znaku.

7.2.21.  Ruch skierowany na sàsiednià jezdni´

Rys. 7.2.21.1. Znak F-21

Znak F-21 „ruch skierowany na sàsiednià jezdni´”
stosowany jest w celu wskazania wjazdu na sàsied-
nià jezdni´ w zwiàzku z tymczasowà organizacjà ru-
chu. Znak stosuje si´ w zwiàzku z prowadzonymi
na jezdni czynnoÊciami lub robotami, a tak˝e gdy
droga dwujezdniowa budowana jest etapami i dru-
ga jezdnia nie zosta∏a na danym odcinku wybudo-
wana lub oddana do u˝ytku.
Znak F-21 wed∏ug rys. 7.2.21.1 stosuje si´ w przy-
padku, gdy szerokoÊç jezdni, na którà skierowany
jest ruch, umo˝liwia prowadzenie ruchu dwoma
pasami. W zale˝noÊci od sytuacji na drodze stosu-
je si´ odmiany znaku pokazane na rys. 7.2.21.2.

Rys. 7.2.21.2. Odmiany znaku F-21:

a) dla jednego pasa ruchu skierowanego na przeciwnà
jezdni´

b) dla ruchu skierowanego na sàsiednià jezdni´ przy po-
wrocie na jezdni´ prawà

7.2.22. Ograniczenie na pasie ruchu

Znak F-22 „ograniczenie na pasie ruchu” (rys.
7.2.22.1) stosuje si´ dla wskazania pasa ruchu, na
którym zabroniony jest ruch pojazdów okreÊlonych
symbolem znaku zakazu.
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Na znaku F-22 umieszcza si´ symbol znaku zakazu
pojazdów przekraczajàcych okreÊlone wymiary,
np. B-15, B-6. Na znaku mo˝na umieszczaç dwa
znaki zakazu dotyczàce pasa ruchu, np. B-3a i B-5.
W przypadku ograniczeƒ na pasie ruchu po∏àczo-
nych ze zmianà kierunku ruchu lub je˝eli na znaku
nale˝y wskazaç schemat pasów ruchu zgodny z za-
stosowanà organizacjà ruchu, np. jak na
rys. 7.2.22.2, stosuje si´ znak F-22a.

Rys. 7.2.22.1. Znak F-22

Rys. 7.2.22.2. Znak F-22a

8. Dodatkowe znaki pionowe

8.1. Dodatkowe znaki dla kierujàcych tramwajami

Rys. 8.1.1. Znak AT-1

Znak AT-1 „sygnalizacja Êwietlna” (rys. 8.1.1) ostrze-
ga o zbli˝aniu si´ do miejsca, w którym ruch tramwa-
jów jest kierowany za pomocà sygnalizacji Êwietlnej.

Rys. 8.1.2. Znak AT-2

Znak AT-2 „sygnalizacja Êwietlna wzbudzana” 
(rys. 8.1.2) ostrzega o zbli˝aniu si´ do skrzy˝owania, na
którym tramwaj wzbudza wydzielonà dla siebie faz´.

Rys. 8.1.3. Znak AT-3

Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd” (rys. 8.1.3) ostrze-
ga o znacznym spadku pod∏u˝nym toru tramwajo-
wego, o wartoÊci podanej na znaku.

Rys. 8.1.4. Znak AT-4

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

Rys. 8.1.5. Znak AT-5

Znak AT-5 „ruch kolizyjny” (rys. 8.1.5) ostrzega
o zbli˝aniu si´ do skrzy˝owania z sygnalizacjà
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Êwietlnà, na którym skr´cajàcy motorniczy, opusz-
czajàc skrzy˝owanie, jest obowiàzany ustàpiç
pierwszeƒstwa uczestnikom ruchu poruszajàcym
si´ w kierunku na wprost.
Znaki AT-1—AT-5 umieszczane sà po prawej stronie
toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierun-
ku ruchu albo mi´dzy torami na s∏upach sieci trak-
cyjnej — w odleg∏oÊci od 50 do 200 m od miejsca
niebezpiecznego.

Rys. 8.1.6. Znak BT-1

Znak BT-1 „ograniczenie pr´dkoÊci” (rys. 8.1.6)
oznacza zakaz przekraczania pr´dkoÊci okreÊlonej
na znaku liczbà kilometrów na godzin´ przez kieru-
jàcego tramwajem jadàcym torem, przy którym
jest on umieszczony. Zakaz wyra˝ony znakiem BT-1
obowiàzuje od miejsca umieszczenia znaku do naj-
bli˝szego skrzy˝owania (rozwidlenia) torów lub
miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ogranicze-
nia pr´dkoÊci” 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 kierujàcemu tramwajem pod urzàdze-
nie sterujàce zwrotnicà, a˝ poprzedni tramwaj nie
opuÊci zwrotnicy.

Rys. 8.1.9. Znak BT-4

Znak BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jed-
nostronnie” (rys. 8.1.9) oznacza zakaz wjazdu kieru-
jàcemu tramwajem na zwrotnic´ bez zatrzymania
si´ przed zwrotnicà i obowiàzek sprawdzenia, czy
po∏o˝enie iglicy jest prawid∏owe.
Znaki BT-1—BT-4 sà umieszczane nad torem lub po
prawej stronie toru przeznaczonego dla danego
kierunku ruchu.

8.2. Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

Do oznakowania tras rowerowych stosuje si´ na-
st´pujàce znaki:

— R-1 „szlak rowerowy krajowy” (rys. 8.2.1),

— R-1a „poczàtek (koniec) szlaku rowerowego
krajowego” (rys. 8.2.2),

— R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego kra-
jowego” (rys. 8.2.3),

— R-2 „szlak rowerowy mi´dzynarodowy”
(rys. 8.2.4),

— R-2a „zmiana kierunku szlaku rowerowego
mi´dzynarodowego” (rys. 8.2.5),

— R-3 „tablica szlaku rowerowego” (rys. 8.2.6).

Znaki R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a majà kszta∏t kwa-
dratu o wymiarach 200 x 200 mm. Na znakach R-1,
R-1a i R-1b umieszcza si´ symbol roweru oraz od-
powiednio prostokàt, ko∏o lub strza∏k´, oznaczajàce
odpowiednio kontynuacj´, poczàtek (koniec) lub
zmian´ kierunku szlaku rowerowego. Barwa pro-
stokàta, ko∏a i strza∏ki odpowiada oznaczeniu (na-
zwie) szlaku rowerowego.
Na znaku R-2 umieszcza si´ symbol roweru oraz
numer mi´dzynarodowego szlaku rowerowego, na
znaku R-2a dodatkowo strza∏k´ wskazujàca zmian´
kierunku szlaku. 
Znak R-1a umieszcza si´ na poczàtku i na koƒcu
szlaku. Znaki R-1 umieszcza si´ pomi´dzy skrzy˝o-
waniami dla potwierdzenia szlaku rowerowego.
Znaki R-1b i R-2a umieszcza si´ przed skrzy˝owa-
niami, na których szlak zmienia kierunek. 
Znak R-3 wskazuje odleg∏oÊç do g∏ównych miejsco-
woÊci po∏o˝onych przy szlaku rowerowym. Na zna-
ku R-3 mo˝na podawaç nazw´ organizacji tury-
stycznej wytyczajàcej szlak.
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Lica znaków szlaku rowerowego mogà byç wy-
konywane z folii typu 1 niezale˝nie od kategorii
drogi.

Rys. 8.2.1. Znak R-1

Rys. 8.2.2. Znak R-1a

Rys. 8.2.3. Znak R-1b

Rys. 8.2.4. Znak R-2

Rys. 8.2.5. Znak R-2a

Rys. 8.2.6. Znak R-3

Dla umieszczenia znaków turystyki rowerowej na
drogach publicznych dopuszcza si´ wykorzysta-
nie konstrukcji wsporczych istniejàcych znaków,
pod warunkiem ˝e nie spowoduje to b∏´dnego
odczytywania istniejàcych znaków drogowych.
Natomiast nie nale˝y umieszczaç tych znaków
pod znakami okreÊlajàcymi pierwszeƒstwo na
skrzy˝owaniu oraz pod znakami kategorii zakazu
i nakazu.

8.3. Dodatkowe znaki dla kierujàcych pojazdami
wojskowymi 

8.3.1. Zasady ogólne 

Znaki dla kierujàcych pojazdami wojskowymi sto-
suje si´ na sta∏e lub doraênie na drogach, na któ-
rych ze wzgl´du na cz´ste wykorzystywanie przez
pojazdy wojskowe istnieje koniecznoÊç wskazania
klasy obiektów mostowych wyst´pujàcych na dro-
dze lub wymiarów pojazdów wojskowych, które
mogà przejechaç przez obiekty mostowe lub tune-
le znajdujàce si´ na drodze. Rozró˝nia si´ nast´pu-
jàce rodzaje znaków dla kierujàcych pojazdami
wojskowymi:
— znaki wskazujàce klas´ obcià˝enia mostu —

w kszta∏cie ko∏a,
— znaki wskazujàce wymiary skrajni obiektu —

w kszta∏cie prostokàta. 

8.3.2. Znaki wskazujàce klas´ obcià˝enia mostu 

Znaki wskazujàce klas´ obcià˝enia mostu majà
kszta∏t ko∏a o wymiarach 400 mm dla znaków wska-
zujàcych klas´ obcià˝enia mostu o ruchu jednokie-
runkowym i 600 mm dla znaków wskazujàcych kla-
s´ obcià˝enia mostu o ruchu dwukierunkowym.
Znaki wskazujàce klas´ obcià˝enia mostu umiesz-
cza si´ na poczàtku trasy wykorzystywanej przez
pojazdy wojskowe oraz powtarza przed obiektami
mostowymi le˝àcymi na trasie. Znaki te umieszcza
si´ w odleg∏oÊci do 100 m przed przyczó∏kiem.
Dla oznakowania danej trasy nale˝y zastosowaç
znaki wskazujàce klas´ dla zlokalizowania na trasie
mostu o najni˝szej noÊnoÊci.
Dla wskazania klasy obcià˝enia mostu stosuje si´
nast´pujàce znaki:
— W-1 „klasa obcià˝enia mostu o ruchu jedno-

kierunkowym” (rys.8.3.1),
— W-2 „klasa obcià˝enia mostu o ruchu dwukie-

runkowym” (rys.8.3.2),
— W-3 „klasa obcià˝enia mostu o ruchu jedno-

kierunkowym dla pojazdów ko∏owych
i gàsienicowych” (rys.8.3.3),

— W-4 „klasa obcià˝enia mostu o ruchu dwukie-
runkowym dla pojazdów ko∏owych”
(rys.8.3.4),

— W-5 „klasa obcià˝enia mostu o ruchu dwukie-
runkowym dla pojazdów gàsienicowych”
(rys.8.3.5).

Rys. 8.3.1. Znak W-1
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Rys. 8.3.2. Znak W-2

Rys. 8.3.3. Znak W-3

Rys. 8.3.4. Znak W-4

Rys. 8.3.5. Znak W-5

Znaki W-4 i W-5 mogà byç stosowane ∏àcznie.
Je˝eli znaki W-1, W-2, W-3 lub W-4 wskazujàce dla
pojazdów ko∏owych klas´ obcià˝enia mostu:
— 24 lub wi´kszà zastosowano na drodze, na któ-

rej dopuszcza si´ ruch pojazdów, których nacisk
osi pojedynczej wynosi 80 kN, to pod znakiem
wskazujàcym klas´ obcià˝enia mostu umieszcza
si´ znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku
osi wi´kszym ni˝ 8 t”,

— 40 lub wi´kszà zastosowano na drodze, na któ-
rej dopuszcza si´ ruch pojazdów, których nacisk
osi pojedynczej wynosi 100 kN, to pod znakiem
wskazujàcym klas´ obcià˝enia mostu umieszcza
si´ znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku
osi wi´kszym ni˝ 10 t”.

8.3.3. Znaki wskazujàce wymiary skrajni obiektu 

Rys. 8.3.6. Znak W-6

Znak W-6 „szerokoÊç mostu lub Êrodka przeprawo-
wego” (rys.8.3.6) wskazujàcy wymiary skrajni
obiektu stosuje si´, je˝eli minimalna szerokoÊç
u˝ytkowa jezdni mi´dzy kraw´˝nikami jest mniej-
sza ni˝ wynikajàca z klasy obiektu mostowego.
Dla mostów o ruchu jednokierunkowym, w zale˝-
noÊci od klasy, minimalna szerokoÊç jezdni powin-
na wynosiç:
— 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˝no-
Êci od klasy, minimalna szerokoÊç jezdni powinna
wynosiç:
— dla klas 4 — 30 5,50 m,
— dla klas 31 — 60 7,30 m,
— dla klas 61 — 100 8,20 m.
Znak W-7 „wysokoÊç skrajni pionowej na moÊcie
lub w tunelu” (rys. 8.3.7) stosuje si´, je˝eli wymiar
skrajni pionowej na moÊcie lub w tunelu jest mniej-
szy ni˝ 4,5 m.

Rys. 8.3.7. Znak W-7

Znaków W-6 i W-7 nie stosuje si´, je˝eli na obiekcie
zastosowano odpowiednie znaki B-15 i B-16.
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9. Konstrukcje znaków drogowych pionowych

9.1. Znaki ostrzegawcze

Rys. 9.1.1. Konstrukcja znaku A-1 (dla A-2 odbicie lu-
strzane)

Rys. 9.1.2. Konstrukcja znaku A-3 (dla A-4 odbicie lu-
strzane)

Rys. 9.1.3. Konstrukcja znaku A-5 Rys. 9.1.4. Konstrukcja znaku A-6a
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Rys. 9.1.5. Konstrukcja znaku A-6b (dla A-6c odbicie lu-
strzane)

Rys. 9.1.6. Konstrukcja znaku A-6d (dla A-6e odbicie lu-
strzane)

Rys. 9.1.7. Konstrukcja znaku A-7 Rys. 9.1.8. Konstrukcja znaku A-8



Dziennik Ustaw Nr 220 — 170 — Poz. 2181

Rys. 9.1.9. Konstrukcja znaku A-9 Rys. 9.1.10. Konstrukcja znaku A-10

Rys. 9.1.11. Konstrukcja znaku A-11 Rys. 9.1.12. Konstrukcja znaku A-11a
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Rys. 9.1.13. Konstrukcja znaku A-12a Rys. 9.1.14. Konstrukcja znaku A-12b (dla A-12c odbicie
lustrzane)

Rys. 9.1.15. Konstrukcja znaku A-13 Rys. 9.1.16. Konstrukcja znaku A-14
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Rys. 9.1.17. Konstrukcja znaku A-15 Rys. 9.1.18. Konstrukcja znaku A-16

Rys. 9.1.19. Konstrukcja znaku A-17 Rys. 9.1.20. Konstrukcja znaku A-18a

Szablon samochodu wg rys. 9.2.3
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r1 = a r2 = 15/16 a r3 = 5/8 a r4 = 13/16 a
r5 = 3/4 a r6 = 11/16 a r7 = 5/8 a

Rys. 9.1.21. Konstrukcja znaku A-18b Rys. 9.1.22. Konstrukcja znaku A-19

Rys. 9.1.23. Konstrukcja znaku A-20 Rys. 9.1.24. Konstrukcja znaku A-21
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Rys. 9.1.25. Konstrukcja znaku A-22
Szablon samochodu wg rys. 9.1.38

Rys. 9.1.26. Konstrukcja znaku A-23
Szablon samochodu wg rys. 9.1.38

Rys. 9.1.27. Konstrukcja znaku A-24 Rys. 9.1.28. Konstrukcja znaku A-25
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Rys. 9.1.29. Konstrukcja znaku A-26 Rys. 9.1.30. Konstrukcja znaku A-27
Szablon samochodu wg rys. 9.1.38 

Rys. 9.1.31. Konstrukcja znaku A-28 Rys. 9.1.32. Konstrukcja znaku A-29
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Rys. 9.1.33. Konstrukcja znaku A-30 Rys. 9.1.34. Konstrukcja znaku A-31

Rys. 9.1.35. Konstrukcja znaku A-32 Rys. 9.1.36. Konstrukcja znaku A-33

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3
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Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3

Rys. 9.1.37. Konstrukcja znaku A-34 Rys. 9.1.38. Symbol samochodu

9.2. Znaki zakazu

Rys. 9.2.1. Konstrukcja znaku B-1 Rys. 9.2.2. Konstrukcja znaku B-2
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Rys. 9.2.3. Konstrukcja znaku B-3 Rys. 9.2.4. Konstrukcja znaku B-3a

Rys. 9.2.5. Konstrukcja znaku B-4 Rys. 9.2.6. Konstrukcja znaku B-5
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Rys. 9.2.7. Konstrukcja znaku B-6 Rys. 9.2.8. Konstrukcja znaku B-7

Szablon roweru wg rys. 9.3.7

Rys. 9.2.9. Konstrukcja znaku B-8 Rys. 9.2.10. Konstrukcja znaku B-9
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1 = a/4 2 = 7/8 a 3 = 9/8 a 4 = 5/4 a 5 = 3/4 a

Rys. 9.2.11. Konstrukcja znaku B-10 Rys. 9.2.12. Konstrukcja znaku B-11

Rys. 9.2.13. Konstrukcja znaku B-12 Rys. 9.2.14. Konstrukcja znaku B-13
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Rys. 9.2.15. Konstrukcja znaku B-13a Rys. 9.2.16. Konstrukcja znaku B-14

Szablon samochodu wg rys. 9.2.3.
Szablon motocykla wg rys. 9.2.5.

Szablon ciàgnika rolniczego wg rys. 9.2.7.
Szablon pojazdu zaprz´gowego wg rys. 9.2.9.

Rys. 9.2.17. Konstrukcja znaku B-3/4 Rys. 9.2.18. Konstrukcja znaku B-6/8
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Szablon roweru wg rys. 9.3.7.

Szablon wózka r´cznego wg rys. 9.2.13.

Szablon samochodu z materia∏ami wybuchowymi
lub ∏atwopalnymi wg rys. 9.2.14.

Szablon samochodu z materia∏ami,
które mogà skaziç wod´ wg rys. 9.2.16.

Rys. 9.2.19. Konstrukcja znaku B-9/12 Rys. 9.2.20. Konstrukcja znaku B-13/14

Szablon samochodu wg rys. 9.2.3.
Szablon motocykla wg rys. 9.2.5.
Szablon motoroweru wg rys. 9.2.11.

Szablon ciàgnika rolniczego wg rys. 9.2.7.
Szablon pojazdu zaprz´gowego wg rys. 9.2.9.
Szablon roweru wg rys. 9.2.10.

Rys. 9.2.21. Konstrukcja znaku B-3/4/10 Rys. 9.2.22. Konstrukcja znaku B-6/8/9
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Rys. 9.2.23. Konstrukcja znaku B-15 Rys. 9.2.24. Konstrukcja znaku B-16

Rys. 9.2.25. Konstrukcja znaku B-17 Rys. 9.2.26. Konstrukcja znaku B-18
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Rys. 9.2.27. Konstrukcja znaku B-19 Rys. 9.2.28. Konstrukcja znaku B-20

b = a/3 r1 = 13/6 b r2 = 7/6 b r3 = 9/4 b r4 = 5/4 b

Rys. 9.2.29. Konstrukcja znaku B-21 (B-22 — linia przery-
wana)

Rys. 9.2.30. Konstrukcja znaku B-23
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Szablon samochodu wg rys. 9.2.3

Rys. 9.2.31. Konstrukcja znaku B-24 Rys. 9.2.32. Konstrukcja znaku B-25

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3 Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3

Rys. 9.2.33. Konstrukcja znaku B-26 Rys. 9.2.34. Konstrukcja znaku B-27
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Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3

Rys. 9.2.35. Konstrukcja znaku B-28 Rys. 9.2.36. Konstrukcja znaku B-29

Szablon sygna∏u dêwi´kowego wed∏ug rys. 9.2.36

Rys. 9.2.37. Konstrukcja znaku B-30 Rys. 9.2.38. Konstrukcja znaku B-31
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WysokoÊç liter d dla napisu nale˝y dobraç tak,
aby szerokoÊç d∏u˝szego z wyrazów nie przekracza∏a 6 a.

Rys. 9.2.39. Konstrukcja znaku B-32 Rys. 9.2.40. Konstrukcja znaku B-32a

Rys. 9.2.41. Konstrukcja znaku B-33 Rys. 9.2.42. Konstrukcja znaku B-34
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Rys. 9.2.43. Konstrukcja znaku B-35

Rys. 9.2.45. Konstrukcja znaku B-37 Rys. 9.2.46. Konstrukcja znaku B-38

Rys. 9.2.44. Konstrukcja znaku B-36



Dziennik Ustaw Nr 220 — 189 — Poz. 2181

Rys. 9.2.47. Konstrukcja znaku B-39

Rys. 9.2.48. Konstrukcja znaku B-40
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Rys. 9.2.49. Konstrukcja znaku B-41

Rys. 9.2.51. Konstrukcja znaku B-43 Rys. 9.2.52. Konstrukcja znaku B-44

Rys. 9.2.50. Konstrukcja znaku B-42
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9.3. Znaki nakazu

Rys. 9.3.1. Konstrukcja znaku C-5

Wzór znaku na siatce kwadratów mo˝e byç wykorzystany
do kopiowania znaków C-1, C-3, C-5, C-9 i C-10 po doko-
naniu obrotu osi strza∏ki o 135° i 90° w prawo lub w lewo.

Rys. 9.3.2. Konstrukcja znaku C-2 (dla C-4 odbicie lustrzane)

Rys. 9.3.3. Konstrukcja znaku C-6 (dla C-7 odbicie lustrzane) Rys. 9.3.4. Konstrukcja znaku C-8
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Rys. 9.3.5. Konstrukcja znaku C-11 Rys. 9.3.6. Konstrukcja znaku C-12

Rys. 9.3.8. Konstrukcja znaku C-13aRys. 9.3.7. Konstrukcja znaku C-13

Konstrukcja roweru wed∏ug rys. 9.3.7
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Rys. 9.3.9. Konstrukcja znaku C-14 Rys. 9.3.10. Konstrukcja znaku C-15

Rys. 9.3.11. Konstrukcja znaku C-16 Rys. 9.3.12. Konstrukcja znaku C-16a

Konstrukcja postaci wed∏ug rys. 9.3.11
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Rys. 9.3.13. Konstrukcja znaku C-17 Rys. 9.3.14. Konstrukcja znaku C-18

Rys. 9.3.15. Konstrukcja znaku C-19 Rys. 9.3.16. Konstrukcja ogniwa ∏aƒcucha

Konstrukcja samochodu wed∏ug rys. 9.2.15 Ogniwa ∏aƒcucha wed∏ug rys. 9.3.16

Konstrukcja ko∏a i ∏aƒcucha wed∏ug rys. 9.3.14

Parametry elips
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9.4. Znaki informacyjne

Rys. 9.4.1. Konstrukcja jednorz´dowej zbiorczej tablicy informacyjnej

Rys. 9.4.2. Konstrukcja dwurz´dowej zbiorczej tablicy informacyjnej

Tabela 9.4.1. Wymiary konstrukcyjne dla zbiorczych tabel informacyjnych (n=0 lub 1)
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Rys. 9.4.3. Konstrukcja znaku D-1 Rys. 9.4.4. Konstrukcja znaku D-2

Rys. 9.4.5. Konstrukcja znaku D-3 Rys. 9.4.6. Konstrukcja znaku D-4a
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Rys. 9.4.7. Konstrukcja znaku D-4b Rys. 9.4.8. Konstrukcja znaku D-5

Sylwetka pieszego wed∏ug konstrukcji na rys. 9.1.18. Szablon roweru wed∏ug konstrukcji na rys. 9.3.7.

Rys. 9.4.9. Konstrukcja znaku D-6 Rys. 9.4.10. Konstrukcja znaku D-6a
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Rys. 9.4.11. Konstrukcja znaku D-6b Rys. 9.4.12. Konstrukcja znaku D-7

Rys. 9.4.13. Konstrukcja znaku D-8 Rys. 9.4.14. Konstrukcja znaku D-9

Sylwetka pieszego wed∏ug rys. 9.1.18.
Szablon rowerzysty wed∏ug rys. 9.4.10.
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Rys. 9.4.15. Konstrukcja znaku D-10 Rys. 9.4.16. Konstrukcja znaku D-11

Rys. 9.4.17. Konstrukcja znaku D-12 Rys. 9.4.18. Konstrukcja znaku D-13
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Uwaga: Dla znaku D-13a modu∏
odpowiadajàcy jednemu
pasowi ruchu wynosi 5 a.

Rys. 9.4.19. Konstrukcja znaku D-13b

Uwaga: Dla odmian znaku D-14 modu∏ odpowiadajàcy
jednemu pasowi ruchu wynosi 5 a.

Rys. 9.4.20. Konstrukcja znaku D-14 Rys. 9.4.21. Konstrukcja znaku D-15
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Rys. 9.4.22. Konstrukcja znaku D-16 Rys. 9.4.23. Konstrukcja znaku D-17

Rys. 9.4.24. Konstrukcja znaku D-18

Rys. 9.4.25. Konstrukcja znaku D-18a
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Rys. 9.4.26. Konstrukcja znaku D-18b

Rys. 9.4.29. Konstrukcja znaku D-20

Rys. 9.4.30. Konstrukcja znaku D-20a

Rys. 9.4.28. Konstrukcja znaku D-19a

Rys. 9.4.27. Konstrukcja znaku D-19
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Rys. 9.4.31. Konstrukcja znaku D-21 Rys. 9.4.32. Konstrukcja znaku D-21a

Rys. 9.4.33. Konstrukcja znaku D-22 Rys. 9.4.34. Konstrukcja znaku D-23
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Rys. 9.4.35. Konstrukcja znaku D-23a Rys. 9.4.36. Konstrukcja znaku D-24

Rys. 9.4.37. Konstrukcja znaku D-25 Rys. 9.4.38. Konstrukcja znaku D-25 z symbolem s∏uchawki
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Rys. 9.4.41. Konstrukcja znaku D-26b Rys. 9.4.42. Konstrukcja znaku D-26c

Rys. 9.4.39. Konstrukcja znaku D-26

Rys. 9.4.40. Konstrukcja znaku D-26a
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Rys. 9.4.43. Konstrukcja znaku D-26d

Uwaga: Sylwetka pieszego wg rys. 9.2.49 w skali 9/12.

Rys. 9.4.44. Konstrukcja znaku D-27

Rys. 9.4.46. Konstrukcja znaku D-29Rys. 9.4.45. Konstrukcja znaku D-28
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Rys. 9.4.47. Konstrukcja znaku D-30 Rys. 9.4.48. Konstrukcja znaku D-31

Rys. 9.4.49. Konstrukcja znaku D-32 Rys. 9.4.50. Konstrukcja znaku D-33
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Rys. 9.4.51. Konstrukcja znaku D-34

Tabela do rys. 9.4.48

Rys. 9.4.52. Konstrukcja znaku D-34a

Rys. 9.4.53. Konstrukcja znaku D-35 Rys. 9.4.54. Konstrukcja znaku D-35a
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Rys. 9.4.57. Konstrukcja znaku D-37 Rys. 9.4.58. Konstrukcja znaku D-38

Rys. 9.4.55. Konstrukcja znaku D-36 Rys. 9.4.56. Konstrukcja znaku D-36a
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Rys. 9.4.59. Konstrukcja znaku D-39

① Szablon wyró˝nika „PL” — rys. 9.4.60.
② Szablon samochodu osobowego — rys. 9.1.38.
③ Szablon motocyklisty — rys. 9.2.5.
④ Szablon samochodu osobowego z przyczepà 

— rys. 9.4.61.
⑤ Szablon autobusu — rys. 9.2.4.

⑥ Szablon samochodu ci´˝arowego — rys. 9.4.62.

⑦ Szablon samochodu ci´˝arowego — rys. 9.4.62.

⑧ Szablon pojazdu — rys. 9.2.15.

⑨ Szablon drogi jednojezdniowej —  rys. 9.4.63.

⑩ Szablon drogi dwujezdniowej —  rys. 9.4.64.
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Rys. 9.4.60. Konstrukcja wyró˝nika „PL” (a=100)

Rys. 9.4.62. Konstrukcja szablonów ➅ i ➆ (a=80)Rys. 9.4.61. Konstrukcja przyczepy szablonu ➃

Rys. 9.4.63. Konstrukcja szablonu ⑨ Rys. 9.4.64. Konstrukcja szablonu ⑩

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.1.38



Dziennik Ustaw Nr 220 — 212 — Poz. 2181  

Rys. 9.4.65. Konstrukcja znaku D-40

Szablon samochodu wg rys. 9.2.3.
Szablon pieszego wg rys. 9.1.18.

Rys. 9.4.66. Konstrukcja znaku D-41
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Rys. 9.4.67. Konstrukcja znaku D-42

Rys. 9.4.68. Konstrukcja znaku D-43
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Rys. 9.4.69. Konstrukcja znaku D-42 o zmniejszonej wysokoÊci

Rys. 9.4.70. Konstrukcja znaku D-43 o zmniejszonej wysokoÊci
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Szablon znaku D-18 wg rys. 9.4.24 Szablon znaku D-18 wg rys. 9.4.24

Rys. 9.4.71. Konstrukcja znaku D-44 Rys. 9.4.72. Konstrukcja znaku D-45

Tabela do rys. 9.4.71

Rys. 9.4.73. Konstrukcja znaku D-46 Rys. 9.4.74. Konstrukcja znaku D-47
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Rys. 9.4.75. Konstrukcja znaku D-48

Szablon znaku B-32
wed∏ug rys. 9.2.39

Rys. 9.4.76. Konstrukcja znaku D-49
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9.5. Znaki kierunku i miejscowoÊci

Tabela 9.5.1. Wymiary do konstrukcji znaków
kategorii E

Rys. 9.5.1. Konstrukcja znaku E-1

Rys. 9.5.2. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1

Tabela 9.5.2. Wymiary do konstrukcji znaków
kategorii E

Uwaga! * — Dotyczy numeru trzycyfrowego drogi, na której dopuszcza si´ ruch pojazdów o nacisku 100 kN/oÊ.

Tabela 9.5.3. Wymiary znaków z numerami dróg umieszczanych na znakach kierunku w zale˝noÊci od wysokoÊci
liter d nazwy miejscowoÊci kierunkowej

b — d∏ugoÊç napisu nazwy miejscowoÊci
b1 — szerokoÊç znaku z numerem drogi
c — szerokoÊç obwódki tablicy
d — wysokoÊç liter du˝ych nazwy miejscowoÊci
d1 — wysokoÊç cyfr numeru drogi
e — szerokoÊç ramki tablicy
i — interlinia

2i — odleg∏oÊç pionowa od podstawowej linii pisma do
najbli˝szego elementu graficznego (ostrze strza∏y)

h1 — wysokoÊç znaku z numerem drogi
r — promieƒ wyokràglenia naro˝nika tablicy
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Rys. 9.5.3. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1

Rys. 9.5.5. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1 Rys. 9.5.6. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1

Rys. 9.5.4. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1

Rys. 9.5.7. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1 Rys. 9.5.8. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1
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Rys. 9.5.13. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1

Rys. 9.5.11. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1 Rys. 9.5.12. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1

Rys. 9.5.9. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1 Rys. 9.5.10. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1

Rys. 9.5.14. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1
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Rys. 9.5.17. Element tablicy E-1b na drodze krajowej ogólnodost´pnej przed wyjazdami do autostrady

Rys. 9.5.16. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1a

Rys. 9.5.15. Szczegó∏y konstrukcji znaku E-1
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Tabela 9.5.4. Wymiary konstrukcyjne drogowskazów tablicowych

*) Drogowskazy tablicowe ma∏e stosuje si´ na drogach powiatowych
i gminnych oraz dopuszcza si´ na drogach zak∏adowych.

Tabela 9.5.5. WielkoÊci mi´dzynarodowych
wyró˝ników paƒstw

Tabela 9.5.6. Wymiary elementów strza∏ek kierunkowych umieszczanych
na drogowskazach tablicowych

Rys. 9.5.18. Strza∏ka kierunkowa umieszczana
na drogowskazach tablicowych

Rys. 9.5.19. Wyró˝nik mi´dzynarodowy
paƒstwa

Rys. 9.5.20. Szczegó∏y konstrukcji drogowskazów tablicowych



Dziennik Ustaw Nr 220 — 222 — Poz. 2181  

Rys. 9.5.21. Konstrukcja znaku E-2a na skrzy˝owaniu typu „Y” (analogiczna konstrukcja dla znaku E-2e)

Rys. 9.5.22. Konstrukcja znaku E-2b (analogiczna konstrukcja dla znaku E-2f)

Rys. 9.5.23. Konstrukcja znaku E-2d (analogiczna konstrukcja dla znaku E-2c)
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Rys. 9.5.26. Konstrukcja znaku E-4

Rys. 9.5.25. Znak E-3a z dwoma nazwami miejscowoÊci docelowych

Rys. 9.5.24. Konstrukcja znaku E-3
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Tabela 9.5.7. Wymiary drogowskazów
strza∏owych

Tabela dotyczy znaków E-5, E-6, E-21 i ich
odmian.
Tabela nie dotyczy znaków od E-7 do E-12a
oraz ich odmian, które wyst´pujà tylko
w jednej wysokoÊci 250 mm.

Szczegó∏y dla odmian drogowskazów E-6:
— samolot wg szablonu do znaku A-26,
— lokomotywa wg szablonu do znaku A-10,
— autobus wg szablonu do znaku B-3a,
— prom samochodowy wg znaku T-11.

Poni˝szy schemat konstrukcji „strza∏y” dotyczy drogowskazów:
E-5, E-6, E-6a, E-6b, E-6c, E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-12a, E-19a.

Rys. 9.5.27. Konstrukcja drogowskazów strza∏owych

Rys. 9.5.28. Szczegó∏ drogowskazu E-7 Rys. 9.5.29. Szczegó∏ drogowskazu E-8

Rys. 9.5.30. Szczegó∏ jeêdêca na koniu dla drogowskazu E-8 Rys. 9.5.31. Szczegó∏ drogowskazu E-9
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Rys. 9.5.32. Konstrukcja znaku E-10

(42*) — dla wyrazów d∏u˝szych od 800 mm

Rys. 9.5.33. Szczegó∏ koÊcio-
∏a z drogowska-
zu E-10

Rys. 9.5.34. Szczegó∏ cmen-
tarza z drogo-
wskazu E-10

Rys. 9.5.35. Szczegó∏ drze-
wa z drogo-
wskazu E-11

Rys. 9.5.36. Szczegó∏ groty z
drogowskazu E-11

Rys. 9.5.37. Szczegó∏ ska∏y z dro-
gowskazu E-11

Rys. 9.5.39. Szczegó∏ drogo-
wskazu E-12

Rys. 9.5.38. Szczegó∏ ostoi ptaków z
drogowskazu E-11
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Rys. 9.5.40. Symbol trasy pieszej dla drogowskazu E-12a Rys. 9.5.41. Symbol roweru dla drogowskazu E-12a.
Rysunek konstrukcyjny wg znaku C-13 grupa MI.

Rys. 9.5.42. Drogowskaz do obiektu przemys∏owego

Rys. 9.5.43. Konstrukcja znaku E-13
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Rys. 9.5.44. Konstrukcja znaku E-14

Rys. 9.5.45. Konstrukcja znaku E-14a
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Rys. 9.5.46. Konstrukcja znaków E-15a i E-15b Rys. 9.5.47. Konstrukcja znaków E-15c, E-15d i E-16

Rys. 9.5.48. Sposób umieszczania strza∏ki kierunkowej Rys. 9.5.49. Konstrukcja znaków z numerami dróg E-15b

Rys. 9.5.50. Konstrukcja znaków E-17a i E-21 (bez linii przerywanej)

Dla napisów o d∏ugoÊci b ≤ 800 nale˝y przyjàç L = 1000.
Dla napisów o d∏ugoÊci b > 800 nale˝y przyjàç a > 75.

Rys. 9.5.51. Konstrukcja znaku E-18a
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Rys. 9.5.52. Konstrukcja znaku E-20

Rys. 9.5.53. Konstrukcja znaku E-20 z symbolem i nazwà w´z∏a

Rys. 9.5.54. Konstrukcja znaku E-22a

Tabela 9.5.8. Wymiary znaków E-22b
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Rys. 9.5.55. Konstrukcja strza∏ki
kierunkowej dla zna-
ków turystycznych

Rys. 9.5.56. Konstrukcja znaku E-22b

Rys. 9.5.57. Konstrukcja znaku E-22c

Tabela 9.5.9. Wymiary znaków E-22c

t — maksymalny wymiar symbolu atrakcji turystycznej.
(*) Dla d∏ugich nazw dopuszcza si´ mniejszà wysokoÊç liter d.
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9.6. Znaki uzupe∏niajàce

Rys. 9.6.1. Konstrukcja znaku F-1

Rys. 9.6.2. Konstrukcja znaku F-2
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Rys. 9.6.3. Szablon or∏a do znaków F-1 i F-2

Wymiary w nawiasach stosowaç dla dróg powiatowych i gminnych

Rys. 9.6.4. Konstrukcja znaku F-3a
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Wymiary w nawiasach
stosowaç dla dróg
powiatowych i gminnych

Rys. 9.6.5. Konstrukcja znaku F-3b

Wymiary w nawiasach
stosowaç dla dróg
powiatowych i gminnych

Rys. 9.6.6. Konstrukcja znaku F-3c

Je˝eli b ≤ 672 (492), to L = 800 (600).

Je˝eli b > 672 (492), to a ≥ 44 (34).

Wymiary w nawiasach
stosowaç dla dróg
powiatowych i gminnych

Rys. 9.6.7. Konstrukcja znaku F-4
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Wymiary w nawiasach
stosowaç dla dróg
powiatowych i gminnych

Rys. 9.6.8. Konstrukcja znaku F-5

600 dla znaków ostrzegawczych

Rys. 9.6.9. Konstrukcja znaku F-6
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Rys. 9.6.10. Konstrukcja znaku F-7

Rys. 9.6.11. Konstrukcja znaku F-8

Wymiary w nawiasach stosowaç dla dróg
powiatowych i gminnych

Rys. 9.6.12. Konstrukcja znaku F-9

Rys. 9.6.13. Konstrukcja znaku F-10
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Rys. 9.6.14. Konstrukcja znaku F-11 na wprost oraz na
wprost i w lewo

Rys. 9.6.15. Odmiany strza∏ek znaku F-11

Rys. 9.6.16. Konstrukcja znaku F-12

Rys. 9.6.17. Konstrukcja znaku F-13

Rys. 9.6.18. Konstrukcja znaku F-14a Rys. 9.6.19. Konstrukcja znaku F-14b Rys. 9.6.20. Konstrukcja znaku F-14c
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Rys. 9.6.21. Konstrukcja znaku F-15

Rys. 9.6.22. Konstrukcja znaku F-16

Rys. 9.6.23. Konstrukcja znaku F-17
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Rys. 9.6.24. Konstrukcja znaku F-18

Rys. 9.6.25. Konstrukcja znaku F-18a Rys. 9.6.26. Konstrukcja znaku F-18b

Szablon samochodu wg znaku A-22

Rys. 9.6.27. Konstrukcja znaku F-19 (szablon roweru wg znaku C-13) Rys. 9.6.28. Konstrukcja znaku F-20
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Rys. 9.6.29. Konstrukcja znaku F-21 Rys. 9.6.30. Konstrukcja znaku F-22

9.7. Tabliczki do znaków drogowych

Tabela 9.7.1. Wymiary tabliczek do znaków drogowych

Rys. 9.7.1. Konstrukcja tabliczek T-1 i T-1a Rys. 9.7.2. Konstrukcja tabliczki T-2
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Rys. 9.7.3. Konstrukcja tabliczek T-3 i T-3a Rys. 9.7.4. Konstrukcja tabliczki T-4

Rys. 9.7.5. Konstrukcja tabliczki T-5

Rys. 9.7.6. Konstrukcja tabliczki T-6c
(dla T-6a obrót o 180°)

Rys. 9.7.7. Konstrukcja tabliczki T-6b
(dla T-6d obrót o 90°)

Rys. 9.7.8. Konstrukcja tabliczki T-7 Rys. 9.7.9. Konstrukcja tabliczki T-8
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Rys. 9.7.10. Konstrukcja tabliczki T-9

Szablon lokomotywy wed∏ug rys. 9.1.10
a1=a (znaku)

Rys. 9.7.11. Konstrukcja tabliczki T-10

a1=50
Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.1.38

Rys. 9.7.12. Konstrukcja tabliczki T-11

Rys. 9.7.13. Konstrukcja tabliczki T-12

Szablon samochodu wed∏ug
rys. 9.2.3

a1=60
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Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3
a1=60

Rys. 9.7.14. Konstrukcja tabliczki T-13

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.1.38
a1=60

Rys. 9.7.15. Konstrukcja tabliczki T-14

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3
a1=60

Rys. 9.7.16. Konstrukcja tabliczki T-15

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.3
a1=60

Rys. 9.7.17. Konstrukcja tabliczki T-16
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Rys. 9.7.18. Konstrukcja tabliczki T-17

Tabela 9.7.2. Wymiary tabliczki T-17

Rys. 9.7.19. Konstrukcja tabliczek T-18 i T-18a

Rys. 9.7.20. Konstrukcja tabliczek T-18b i T-18c
Rys. 9.7.21. Konstrukcja tabliczki T-19

Rys. 9.7.22. Konstrukcja tabliczki T-20
(szczegó∏y wg rys. 9.7.2)

Rys. 9.7.23. Konstrukcja tabliczki T-21
(szczegó∏y wg rys. 9.7.1) Rys. 9.7.24. Konstrukcja tabliczki T-22

Szablon roweru wg rys. 9.3.7
a1=0,8 a (znaku)           d=32, 54, 72, 81
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Szablon motocykla wed∏ug rys. 9.2.5
a1=0,8 a (znaku)

Szablon ci´˝arówki wed∏ug rys. 9.2.6
a1=0,8 a (znaku)

Rys. 9.7.25. Konstrukcja tabliczki T-23a Rys. 9.7.26. Konstrukcja tabliczki T-23b

Szablon ciàgnika wed∏ug rys. 9.2.7
a1=0,8 a (znaku)

Rys. 9.7.27. Konstrukcja tabliczki T-23c

Szablon ci´˝arówki wed∏ug rys. 9.2.6
a1=0,8 a (znaku)

Rys. 9.7.28. Konstrukcja tabliczki T-23d

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.1.38
a1=0,8 a (znaku)

Rys. 9.7.29. Konstrukcja tabliczki T-23e

Szablon autobusu wed∏ug rys. 9.2.4
a1=0,8 a (znaku)

Rys. 9.7.30. Konstrukcja tabliczki T-23f
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Szablon trolejbusu wed∏ug rys. 9.4.22
a1=0,8 a (znaku)

Rys. 9.7.31. Konstrukcja tabliczki T-23g

Szablon ci´˝arówki wed∏ug rys. 9.2.15
a1=0,8 a (znaku)

Rys. 9.7.32. Konstrukcja tabliczki T-23h

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.2.14
a1=0,8 a (znaku)

Rys. 9.7.33. Konstrukcja tabliczki T-23i

Rys. 9.7.34. Konstrukcja tabliczki T-23j

Szablon ci´˝arówki wed∏ug rys. 9.2.16
a1=0,8 a (znaku)

Szablon samochodu wed∏ug rys. 9.1.38
a1=0,8 a (znaku)                              a2=1,2 a (znaku)

Rys. 9.7.35. Konstrukcja tabliczki T-24

a1=a (znaku)

Rys. 9.7.36. Konstrukcja tabliczki T-25a
(dla T-25c obrót o 180°)
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Rys. 9.7.37. Konstrukcja tabliczki T-25b
(dla T-26 obrót o 90°)

a1=a (znaku)

Rys. 9.7.38. Konstrukcja tabliczki T-27

Rys. 9.7.39. Konstrukcja tabliczki T-28

Rys. 9.7.40. Konstrukcja tabliczki T-28a

Rys. 9.7.41. Konstrukcja tabliczki T-29

a1=a (znaku)

Rys. 9.7.42. Konstrukcja tabliczki T-30a
a1 = a (znaku)
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Rys. 9.7.43. Konstrukcja tabliczki T-30b
a1 = a (znaku)

Rys. 9.7.44. Konstrukcja tabliczki T-30c
a1 = a (znaku)

Rys. 9.7.45. Konstrukcja tabliczki T-30d
a1 = a (znaku)

Rys. 9.7.46. Konstrukcja tabliczki T-30e
a1 = a (znaku)

Rys. 9.7.47. Konstrukcja tabliczki T-30f
a1 = a (znaku)

Rys. 9.7.48. Konstrukcja tabliczki T-30g
a1 = a (znaku)

Rys. 9.7.49. Konstrukcja tabliczki T-30h
a1 = a (znaku)

Rys. 9.7.50. Konstrukcja tabliczki T-30i
a1 = a (znaku)
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9.8. Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

Rys. 9.8.1. Konstrukcja znaku G-1a Rys. 9.8.2. Konstrukcja znaku G-1b Rys. 9.8.3. Konstrukcja znaku G-1c

Rys. 9.8.4. Konstrukcja znaku G-1d Rys. 9.8.5. Konstrukcja znaku G-1e Rys. 9.8.6. Konstrukcja znaku G-1f
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Rys. 9.8.7. Konstrukcja znaku G-2

Rys. 9.8.8. Konstrukcja znaku G-3 Rys. 9.8.9. Konstrukcja znaku G-4
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9.9. Dodatkowe znaki dla kierujàcych tramwajami

Rys. 9.9.1. Konstrukcja znaku AT-1 Rys. 9.9.2. Konstrukcja znaku AT-2

Rys. 9.9.3. Konstrukcja znaku AT-3 Rys. 9.9.4. Konstrukcja znaku AT-4
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Rys. 9.9.5. Konstrukcja znaku AT-5 Rys. 9.9.6. Konstrukcja znaku BT-1

Rys. 9.9.7. Konstrukcja znaku BT-2 Rys. 9.9.8. Konstrukcja znaku BT-3
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Rys. 9.9.9. Konstrukcja znaku BT-4

9.10. Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

Szablon roweru wed∏ug rys. 9.3.7. Szablon roweru wed∏ug rys. 9.3.7.

Rys. 9.10.1. Konstrukcja znaku R-1 Rys. 9.10.2. Konstrukcja znaku R-1a
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Szablon roweru wed∏ug rys. 9.3.7. Szablon roweru wed∏ug rys. 9.3.7.

Rys. 9.10.3. Konstrukcja znaku R-1b Rys. 9.10.4. Konstrukcja znaku R-2

Szablon roweru wed∏ug rys. 9.3.7.

Rys. 9.10.6. Konstrukcja znaku R-3

Szablon roweru wed∏ug rys. 9.3.7.

Rys. 9.10.5. Konstrukcja znaku R-2a
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9.11. Dodatkowe znaki dla kierujàcych pojazdami wojskowymi

Rys. 9.11.1. Konstrukcja znaku W-1 Rys. 9.11.2. Konstrukcja znaku W-2

Rys. 9.11.3. Konstrukcja znaku W-3 Rys. 9.11.4. Konstrukcja znaku W-4
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Rys. 9.11.5. Konstrukcja znaku W-5

Rys. 9.11.6. Konstrukcja znaku W-6

Rys. 9.11.7. Konstrukcja znaku W-7
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1. Warunki techniczne umieszczania znaków dro-
gowych poziomych

1.1. Postanowienia wst´pne

Przepisy za∏àcznika stosuje si´ do oznakowania po-
ziomego na drogach publicznych o nawierzchni
twardej.
Za∏àcznik okreÊla dla znaków drogowych pozio-
mych:
— wymagania techniczne,
— okres trwa∏oÊci u˝ywanych materia∏ów,
— rodzaje i zakres stosowania,
— wzory i konstrukcje znaków,
— liternictwo drogowe.

1.2. Cel i zakres stosowania znaków

Znakowanie poziome dróg ma na celu:
— zwi´kszenie bezpieczeƒstwa uczestników ruchu

i innych osób znajdujàcych si´ na drodze,
— usprawnienie ruchu pojazdów i u∏atwienie ko-

rzystania z drogi.
Znaki poziome mogà wyst´powaç samodzielnie
lub w powiàzaniu ze znakami pionowymi. Umo˝li-
wiajà one przekazywanie kierujàcym pojazdami in-
formacji o przyj´tym sposobie prowadzenia ruchu,
nawet tam, gdzie zastosowanie innego rodzaju
oznakowania jest niewystarczajàce lub niemo˝liwe.
Oznakowaniu poziomemu podlegajà na ca∏ej d∏u-
goÊci:
— drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii se-

gregacyjnych i kraw´dziowych, na odcinkach
o szerokoÊci jezdni 6 m i wi´kszej,

— drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii kra-
w´dziowych, na odcinkach o szerokoÊci mniej-
szej ni˝ 6 m.

Na drogach krajowych i wojewódzkich o szeroko-
Êciach jezdni mniejszych ni˝ 6 m organ zarzàdzajà-
cy ruchem mo˝e:
— dopuÊciç stosowanie linii kraw´dziowych tylko

w miejscach niebezpiecznych,
— zdecydowaç o wprowadzeniu oprócz linii kraw´-

dziowych linii segregacyjnych (wydzieliç pasy
ruchu) na jezdni o szerokoÊci od 5,8 m do 6,0 m.

Na drogach powiatowych i gminnych zaleca si´
stosowaç zasad´ oznakowania poziomego jak dla
dróg krajowych i wojewódzkich. Zakres oznakowa-
nia mo˝e byç ograniczony przez organ zarzàdzajà-
cy ruchem do miejsc niebezpiecznych.
Do miejsc i odcinków niebezpiecznych zalicza si´
w szczególnoÊci:
— skrzy˝owania,
— przejazdy kolejowe i tramwajowe,

— przejÊcia dla pieszych i przejazdy dla rowerzy-
stów,

— ∏uki poziome i pionowe o niedostatecznej wi-
docznoÊci,

— ∏uki oznaczone znakami ostrzegawczymi ostrze-
gajàcymi o niebezpiecznych zakr´tach,

— tunele i dojazdy do tuneli,
— odcinki dróg o wzmo˝onym ruchu pieszym i ro-

werowym bez wydzielonych ciàgów dla tego ru-
chu,

— odcinki dróg o zwi´kszonej wypadkowoÊci.
Oznakowanie drogowe poziome ze wzgl´du na
funkcje i kszta∏t dzieli si´ na:
— znaki pod∏u˝ne i poprzeczne,
— strza∏ki,
— znaki uzupe∏niajàce,
— punktowe elementy odblaskowe.
W celu uÊciÊlenia zakresu stosowania znaków po-
ziomych wprowadza si´ odmiany, np. dla znaku 
P-8b „strza∏ka kierunkowa do skr´cania” wyró˝nia
si´ odmiany: P-8b „strza∏ka kierunkowa w lewo”
i P-8d „strza∏ka kierunkowa w prawo”. 
W zale˝noÊci od rodzaju i sposobu zastosowania
znaki poziome mogà mieç znaczenie prowadzàce,
segregujàce, informujàce, ostrzegawcze, zakazujà-
ce lub nakazujàce.

1.3. Wymagania techniczne 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaç
si´: 
— dobrà widocznoÊcià w ciàgu ca∏ej doby, 
— wysokim wspó∏czynnikiem odblaskowoÊci,

równie˝ w warunkach du˝ej wilgotnoÊci, np.
podczas opadów deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametrów odbla-
skowoÊci w ca∏ym okresie u˝ytkowania,

— odpowiednià szorstkoÊcià zbli˝onà do szorstko-
Êci nawierzchni, na której sà umieszczone,

— odpowiednim okresem trwa∏oÊci,
— odpornoÊcià na Êcieranie i zabrudzenie,
— szybkà metodà aplikacji, uwzgl´dniajàcà rów-

nie˝ wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mo˝na stosowaç tylko
materia∏y atestowane. Badania jakoÊci materia∏ów
do oznakowania poziomego okreÊla odpowiednia
norma.
Wymagania techniczne dla oznakowania poziome-
go okreÊlone zosta∏y w tabelach: 1.1 i 1.2.
Okresy trwa∏oÊci oznakowania poziomego przy
spe∏nieniu warunków technicznych w zale˝noÊci od
rodzaju materia∏u, gruboÊci i technologii nanosze-
nia na nawierzchni´ dróg zosta∏y zamieszczone
w tabeli 1.3.

Za∏àcznik nr 2

SZCZEGÓ¸OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH
I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
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Ze wzgl´du na gruboÊç u˝ytego materia∏u oznako-
wanie poziome dzieli si´ 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 si´
farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieƒczalne i che-
moutwardzalne nak∏adane na mokro. Grubowar-
stwowe oznakowanie wykonywane jest przy u˝yciu
mas chemoutwardzalnych, mas termoplastycz-
nych, materia∏ów prefabrykowanych, wÊród któ-
rych wyró˝nia si´ mi´dzy innymi: odblaskowe ta-
Êmy nieprofilowane i profilowane.

Dla uzyskania odblaskowoÊci oznakowania stosuje
si´ mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspó∏czyn-
niku za∏amania Êwiat∏a powy˝ej 1,5. Dopuszcza si´
stosowanie na liniach kraw´dziowych wygarbieƒ
o szerokoÊci od 4 do 10 cm i ca∏kowitej wysokoÊci
do 8 mm, umieszczanych w regularnych odst´pach
do 25 cm.
Na autostradach, drogach ekspresowych i drogach
dwujezdniowych zaleca si´ dla linii kraw´dziowych
stosowanie oznakowania grubowarstwowego pro-
filowanego lub strukturalnego, powodujàcego
podczas najechania na lini´ powstanie efektu aku-
stycznego, ostrzegajàcego kierujàcego, ˝e zjecha∏
poza pas ruchu.
Znaki poziome barwy ˝ó∏tej stosuje si´ w przypad-
ku czasowych zmian organizacji ruchu, je˝eli na
jezdni pozostaje oznakowanie sta∏e barwy bia∏ej.
Znaki barwy bia∏ej, które nie obowiàzujà w czaso-
wej organizacji ruchu, powinny byç przekreÊlone
kreskami barwy ˝ó∏tej o szerokoÊci minimum
12 cm. Do wykonywania oznakowania tymczaso-
wego barwy ˝ó∏tej nale˝y stosowaç materia∏y ∏a-
twe do usuni´cia, np. taÊmy odblaskowe. Linie

Tabela 1.1. Minimalne wymagania dla sta∏ego oznako-
wania poziomego dróg

Tabela 1.3. GruboÊç warstwy i okres trwa∏oÊci materia∏ów do oznakowania poziomego

*) GruboÊç warstwy mierzona na mokro, po wyschni´ciu zmniejsza si´ o 40—50 %.
**) GruboÊç warstwy bez uwzgl´dnienia garbów dla taÊm profilowanych.

*) Wymagana wartoÊç nie dotyczy oÊwietlonych dróg
miejskich.

Tabela 1.2. Wspó∏rz´dne chromatycznoÊci x,y dla sta∏e-
go oznakowania poziomego dróg
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wyznaczajàce pasy ruchu zaleca si´ uzupe∏niç
punktowymi elementami odblaskowymi z odb∏y-
Ênikami barwy ˝ó∏tej. Je˝eli czasowa organizacja
ruchu zastosowana jest na odcinkach, na których
dotychczasowe oznakowanie poziome zostaje
usuni´te lub zakryte (na skutek sfrezowania na-
wierzchni lub u∏o˝enia tymczasowego nowej na-
wierzchni), do oznakowania stosuje si´ oznakowa-
nie barwy bia∏ej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno byç wy-
konane z materia∏ów odblaskowych. Do oznakowa-
nia tymczasowego nale˝y stosowaç: farby odbla-
skowe, taÊmy samoprzylepne, punktowe elementy
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si´ wy-
∏àcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku prze-
widywanych robót nawierzchniowych oznakowa-
nie to po ich zakoƒczeniu b´dzie ca∏kowicie niewi-
doczne, np. zostanie przykryte nowà warstwà Êcie-
ralnà nawierzchni.
Tymczasowe oznakowanie poziome powinno ce-
chowaç si´:
— prostà metodà aplikacji,
— ∏atwoÊcià usuwania bez pozostawiania Êladów

lub niszczenia nawierzchni jezdni.
Wymagania dla znaków barwy ˝ó∏tej okreÊla odpo-
wiednia norma.

2. Znaki pod∏u˝ne

2.1. Zasady ogólne

Znaki pod∏u˝ne sà to linie równolegle do osi jezdni
lub odchylone od niej pod niewielkim kàtem. Linie
te mogà byç:
— pojedyncze: przerywane lub ciàg∏e,
— podwójne: ciàg∏e z przerywanymi, ciàg∏e lub

przerywane.
Linia przerywana sk∏ada si´ z kresek i przerw, któ-
rych d∏ugoÊci uzale˝nione sà od dopuszczalnej
pr´dkoÊci na danym odcinku drogi i przeznaczenia
danej linii.
Znaki pod∏u˝ne obejmujà linie segregacyjne i kra-
w´dziowe.

2.2. Opisy szczegó∏owe

2.2.1. Linie segregacyjne

Linie segregacyjne stosuje si´ w celu:
— oddzielenia od siebie pasów prowadzàcych ruch

w tych samych albo przeciwnych kierunkach,
— wskazania kierujàcym, w którym miejscu zmiana

pasa ruchu jest zabroniona lub dozwolona.
Rozró˝nia si´ nast´pujàce odmiany linii segrega-
cyjnych:
— P-1a „linia pojedyncza przerywana — d∏uga”,
— P-1b „linia pojedyncza przerywana — krótka”,
— P-1c „linia pojedyncza przerywana — wydziela-

jàca”,

— P-1d „linia pojedyncza przerywana — prowadzà-
ca wàska”,

— P-1e „linia pojedyncza przerywana — prowadzà-
ca szeroka”,

— P-2a „linia pojedyncza ciàg∏a — wàska”,
— P-2b „linia pojedyncza ciàg∏a — szeroka”,
— P-3a „linia jednostronnie przekraczalna — d∏u-

ga”,
— P-3b „linia jednostronnie przekraczalna — krót-

ka”,
— P-4 „linia podwójna ciàg∏a”,
— P-5 „linia podwójna przerywana”,
— P-6 „linia ostrzegawcza”,
— P-6a „linia ostrzegawcza — naprowadzajàca”.
SzerokoÊç wyznaczonego liniami pasa ruchu mie-
rzy si´ w osiach tych linii; powinna odpowiadaç
wartoÊciom podanym w tabeli 2.1. Na jezdniach
dwukierunkowych o szerokoÊci jezdni mniejszej ni˝
5,80 m linii segregacyjnych nie stosuje si´.
Na jezdniach dwukierunkowych o szerokoÊci
mniejszej ni˝ 6,5 m dopuszcza si´ stosowanie ty-
ko linii kraw´dziowej bez wyznaczania pasów ru-
chu linià segregacyjnà. Na jezdniach jednokierun-
kowych dwupasowych, na których nie jest mo˝li-
we wyznaczenie pasów o szerokoÊci zgodnej z ta-
belà 2.1, dopuszcza si´ wyznaczenie pasa ruchu
o szerokoÊci 2,75 m. Na takim pasie nale˝y wpro-
wadziç zakaz ruchu pojazdów o szerokoÊci ponad
2,2 m.
W przypadku dróg dwukierunkowych poza obsza-
rem zabudowanym o szerokoÊci nawierzchni
11,00—12,00 m zaleca si´ stosowanie naprzemien-
nie pasów do wyprzedzania, a je˝eli nie jest to mo˝-
liwe ze wzgl´du na zagospodarowanie terenu
(wjazdy na drog´ poza skrzy˝owaniami), stosowa-
nie pasów ruchu o szerokoÊci 5,00—5,50 m, z wy-
znaczeniem opasek o szerokoÊci 0,50 m. Jednak za-
stosowanie takich rozwiàzaƒ wymaga wyelimino-
wania ruchu pieszego i rowerowego z danego od-
cinka drogi.
Na drogach dwukierunkowych dwupasowych nie
zaleca si´ stosowania krótkich odcinków linii prze-
rywanych wyst´pujàcych pomi´dzy liniami ciàg∏y-
mi. D∏ugoÊç linii przerywanej powinna umo˝liwiaç
wykonanie manewru wyprzedzania.

Tabela 2.1. SzerokoÊç pasów ruchu
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2.2.1.1. Linia pojedyncza przerywana — d∏uga

Rys. 2.2.1.1. Znak P-1a

Znak P-1a „linia pojedyncza przerywana — d∏uga”
(rys. 2.2.1.1) stosuje si´ do wyznaczenia pasów ru-
chu pomi´dzy skrzy˝owaniami na drogach o do-
puszczalnej pr´dkoÊci powy˝ej 70 km/h.
Po znaku P-1a mogà nast´powaç lub go poprze-
dzaç znaki: P-1b, P-1c, P-1d, P-1e i P-6. D∏ugoÊç linii
pojedynczej przerywanej — d∏ugiej powinna wyno-
siç co najmniej 120 m.

2.2.1.2. Linia pojedyncza przerywana — krótka

Rys. 2.2.1.2. Znak P-1b

Znak P-1b „linia pojedyncza przerywana — krótka”
(rys. 2.2.1.2) stosuje si´ do wyznaczenia pasów ru-
chu pomi´dzy skrzy˝owaniami na drogach o do-
puszczalnej pr´dkoÊci do 70 km/h.
Po znaku P-1b mogà nast´powaç znaki: P-1a, P-1c,
P-1d, P-2a, P-4 i P-6. D∏ugoÊç linii pojedynczej przery-
wanej — krótkiej powinna wynosiç co najmniej 50 m.

2.2.1.3. Linia pojedyncza przerywana — wydziela-
jàca

Znak P-1c „linia pojedyncza przerywana — wydzie-
lajàca” (rys. 2.2.1.3) stosuje si´ do oddzielenia od
pasa ruchu nast´pujàcych pasów:
— w∏àczania,
— wy∏àczania,
— przeplatania,
— dla autobusów i rowerów (odcinki poczàtkowe

i koƒcowe),
— wydzielonych dla pojazdów skr´cajàcych na

wlotach skrzy˝owaƒ,
— zanikajàcych.
Znak ten w podanej wielkoÊci stosuje si´ niezale˝-
nie od dopuszczalnej pr´dkoÊci na drodze. Po zna-
ku P-1c mogà nast´powaç znaki: P-2b, P-7a i P-7b.
Linia wydzielajàca powinna mieç d∏ugoÊç co naj-
mniej 50 m. Dopuszcza si´ skrócenie linii przy wy-
dzieleniu pasa ruchu tylko dla pojazdów skr´cajà-
cych w zale˝noÊci od warunków lokalnych.

Rys. 2.2.1.3. Znak P-1c

2.2.1.4. Linia pojedyncza przerywana — prowadzà-
ca wàska

Znak P-1d „linia pojedyncza przerywana — prowa-
dzàca wàska” (rys. 2.2.1.4) stosuje si´ do oddziele-
nia pasów ruchu w tym samym kierunku na skrzy-
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˝owaniach wzd∏u˝ dróg z pierwszeƒstwem, nieza-
le˝nie od dopuszczalnej pr´dkoÊci na drodze.
Znak P-1d mo˝e byç poprzedzony znakami: P-1a,
P-1b, P-2a i P-3b, a nast´powaç po nim mogà zna-
ki: P-1a, P-1b i P-3b.

Rys. 2.2.1.4. Znak P-1d

2.2.1.5. Linia pojedyncza przerywana — prowadzàca
szeroka

Rys. 2.2.1.5. Znak P-1e

Znak P-1e „linia pojedyncza przerywana — prowa-
dzàca szeroka” (rys. 2.2.1.5) stosuje si´ do oddzie-
lenia przeciwnych kierunków ruchu w ciàgu linii
podwójnych P-4 lub P-3a na skrzy˝owaniach lub
w∏àczeniach do jezdni oraz do umo˝liwienia prze-
jazdów poprzecznych na zjazdach w ciàgu linii
P-2b wydzielajàcej pas ruchu dla autobusów i ro-
werów.

2.2.1.6. Linia pojedyncza ciàg∏a — wàska

Znak P-2a „linia pojedyncza ciàg∏a — wàska” (rys.
2.2.1.6) stosuje si´ do oddzielania pasów ruchu
przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku,
niezale˝nie od dopuszczalnej pr´dkoÊci na drodze.
Znak P-2a powinien byç poprzedzony znakiem P-6,
a nast´powaç po nim mogà znaki: P-1a, P-1b, P-1d
i P-3b. W obszarze zabudowanym, na drogach
o dopuszczalnej pr´dkoÊci do 60 km/h, znak ten
mo˝na poprzedzaç znakiem P-1b.
D∏ugoÊç linii pojedynczej ciàg∏ej — wàskiej powin-
na wynosiç co najmniej 20 m.

Rys. 2.2.1.6. Znak P-2a

2.2.1.7. Linia pojedyncza ciàg∏a — szeroka

Znak P-2b „linia pojedyncza ciàg∏a — szeroka”
(rys. 2.2.1.7) stosuje si´ do oddzielenia pasów ru-
chu przeznaczonych do jazdy w tym samym kie-
runku, niezale˝nie od dopuszczanej pr´dkoÊci na
drodze, jako lini´ poprzedzajàcà lub kontynuujàcà
lini´ P-1c, oraz wydzielenia pasów dla autobusów
lub rowerów.
D∏ugoÊç linii powinna wynosiç co najmniej 20 m.
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Rys. 2.2.1.7. Znak P-2b

2.2.1.8. Linia jednostronnie przekraczalna — d∏uga

Znak P-3a „linia jednostronnie przekraczalna —
d∏uga” (rys. 2.2.1.8) stosuje si´ do rozdzielenia
przeciwnych kierunków ruchu pomi´dzy skrzy˝o-
waniami, je˝eli zabroniony jest przejazd na sàsied-
ni pas ruchu od strony linii ciàg∏ej. W szczególnoÊci
znak jest stosowany na jezdniach dwukierunko-
wych dwupasowych w rejonach:

— ∏uków poziomych i pionowych wypuk∏ych o nie-
dostatecznej widocznoÊci,

— przejazdów kolejowych i tramwajowych,
— przejÊç dla pieszych,
gdy jest uzasadnione u∏atwienie opuszczania tych re-
jonów przez kierujàcych pojazdami. Znak ten stosuje
si´ niezale˝nie od dopuszczalnej pr´dkoÊci na drodze.
Znak P-3a z linià ciàg∏à znajdujàcà si´ po prawej stro-
nie powinien byç poprzedzony znakiem P-6, P-6a lub
P-1b, a nast´powaç po nim mogà znaki P-4 lub P-6.
D∏ugoÊç linii jednostronnie przekraczalnej — d∏u-
giej powinna wynosiç co najmniej 50 m.

2.2.1.9. Linia jednostronnie przekraczalna — krótka

Znak P-3b „linia jednostronnie przekraczalna —
krótka” (rys. 2.2.1.9) stosuje si´, je˝eli zabroniony
jest przejazd na sàsiedni pas ruchu (sàsiednià cz´Êç
drogi) od strony linii ciàg∏ej.
W szczególnoÊci stosowany jest na skrzy˝owaniach
i wlotach skrzy˝owaƒ oraz oznaczeniach kraw´dzi
jezdni przy wyjazdach z obiektów przydro˝nych lub
przejazdach przez pasy dzielàce jezdnie.
Znak ten stosuje si´ niezale˝nie od dopuszczalnej
pr´dkoÊci na drodze.
Znak P-3b mo˝e byç poprzedzony znakami: P-2a, P-4,
P-7a, P-7b, P-7c i P-7d, a nast´powaç po nim mogà
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 ciàg∏a

Znak P-4 „linia podwójna ciàg∏a” (rys. 2.2.1.10) sto-
suje si´ w celu rozdzielenia przeciwnych kierunków
ruchu na odcinkach jezdni, na których nale˝y wyeli-
minowaç przeje˝d˝anie pojazdów na cz´Êç jezdniRys. 2.2.1.8. Znak P-3a
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przeznaczonà dla przeciwnego kierunku ruchu, nie-
zale˝nie od dopuszczalnej pr´dkoÊci na drodze.
Znak ten zawsze umieszcza si´ na trzy- i wi´cej pa-
sowych jezdniach dwukierunkowych, na których
pasy ruchu sà wyznaczone, na ca∏ej d∏ugoÊci odcin-
ka takiej jezdni.
Znak P-4 mo˝e byç poprzedzony i mogà po nim na-
st´powaç znaki: P-1b, P-1e, P-3a, P-3b i P-6.
D∏ugoÊç linii podwójnej ciàg∏ej powinna wynosiç
co najmniej 20 m.

Rys. 2.2.1.10. Znak P-4

2.2.1.11. Linia podwójna przerywana

Rys. 2.2.1.11. Znak P-5

Znak P-5 „linia podwójna przerywana” (rys. 2.2.1.11)
stosuje si´ do wyznaczenia pasa o zmiennym kie-
runku ruchu, na który wjazd jest zamykany lub
otwierany sygna∏ami Êwietlnymi nadawanymi
przez sygnalizator S-4.

2.2.1.12. Linia ostrzegawcza

Znak P-6 „linia ostrzegawcza” (rys. 2.2.1.12) stosu-
je si´ do ostrzegania kierujàcych pojazdami o zbli-
˝aniu si´ do niebezpiecznego miejsca, w szczegól-
noÊci odcinka drogi, na którym zastosowano linie:
P-2a, P-3a lub P-4, przez które przeje˝d˝anie jest za-
bronione. Znak P-6 umieszcza si´ niezale˝nie od
dopuszczalnej pr´dkoÊci na drodze.
Znak P-6 stosuje si´ na ∏ukach oznaczonych zna-
kiem ostrzegawczym A-1, A-2, A-3 lub A-4, na któ-
rych warunki widocznoÊci nie powodujà koniecz-
noÊci stosowania linii P-3a lub P-4. Wówczas lini´
ostrzegawczà umieszcza si´ na ca∏ej d∏ugoÊci
∏uku. 
Znak ten mo˝e byç poprzedzony znakami P-1a lub
P-1b, a nast´powaç po nim mogà znaki: P-2a, P-3a
i P-4. D∏ugoÊç linii ostrzegawczej powinna wynosiç
co najmniej:
— 50 m na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci do

70 km/h,
— 100 m na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci po-

wy˝ej 70 km/h.
W obszarze zabudowanym dopuszcza si´ niestoso-
wanie linii P-6 i stosowanie linii P-2a, P-3a lub P-4
bezpoÊrednio po linii P-1b.

Rys. 2.2.1.12. Znak P-6
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2.2.1.13. Linia ostrzegawcza — naprowadzajàca

Rys. 2.2.1.13. Znak P-6a

Rys. 2.2.1.14. Konstrukcja strza∏ki znaku P-6a

Znak P-6a „linia ostrzegawcza — naprowadzajàca”
(rys. 2.2.1.13 i 2.2.1.14) stosuje si´ do ostrzegania
kierujàcych pojazdami o zbli˝aniu si´ do odcinka,
przed którym zastosowano linie P-3a lub P-4, i
oznacza nakaz powrotu na prawy pas ruchu. Znak
P-6a stosuje si´ na drogach dwukierunkowych
o dopuszczalnej pr´dkoÊci powy˝ej 70 km/h przed
∏ukami poziomymi i pionowymi, które nie sà z da-
leka widoczne przez kierujàcych, a tak˝e przed wy-
sepkami rozdzielajàcymi pasy ruchu. 
W linii ostrzegawczej naprowadzajàcej co trzecia
kreska zastàpiona jest strza∏kà. Znak P-6a stosuje
si´ samodzielnie lub jako kontynuacj´ linii P-6, przy
czym w zale˝noÊci od warunków widocznoÊci licz-
ba strza∏ek powinna wynosiç od 2 do 4.
Przyk∏ad zastosowania linii ostrzegawczej napra-
wadzajàcej przedstawiono na rysunku 2.2.1.15.

Rys. 2.2.1.15. Przyk∏ad zastosowania linii P-6a przed azy-
lem dla pieszych

Wymiary w cm
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2.2.2. Linie kraw´dziowe

Linie kraw´dziowe stosuje si´ przede wszystkim do
wyznaczenia kraw´dzi jezdni bez kraw´˝ników
ulicznych w celu oddzielenia jezdni od pobocza lub
pasa awaryjnego. Dopuszcza si´ stosowanie linii
kraw´dziowej na odcinkach z kraw´˝nikami, je˝eli
wymagajà tego warunki widocznoÊci lub bezpie-
czeƒstwa ruchu.
Rozró˝nia si´ nast´pujàce odmiany linii kraw´dzio-
wych:
— P-7a „linia kraw´dziowa — przerywana szero-

ka”,
— P-7b „linia kraw´dziowa — ciàg∏a szeroka”,
— P-7c „linia kraw´dziowa — przerywana wàska”,
— P-7d „linia kraw´dziowa — ciàg∏a wàska”.
Na poboczu oddzielonym od jezdni linià kraw´dzio-
wà mo˝e odbywaç si´ tylko ruch pojazdów innych
ni˝ samochodowe, ponadto w przypadku linii kra-
w´dziowej przerywanej dopuszczony jest na pobo-
czu postój pojazdów, w tym samochodowych.
Linie P-7a i P-7b o szerokoÊci 0,24 m stosuje si´ na:
— autostradach i drogach ekspresowych,
— na drogach posiadajàcych twarde pobocze lub

opask´,
— na drogach z numerem szlaku mi´dzynarodowe-

go,
— na drogach dwujezdniowych.
Na pozosta∏ych drogach dopuszcza si´ stosowanie
linii P-7c i P-7d o szerokoÊci 0,12 m, jednak zaleca-
ne jest stosowanie linii P-7a i P-7b na wszystkich
drogach. Sposób umieszczania linii kraw´dzio-
wych pokazano na rys. 2.2.2.1.

Rys. 2.2.2.1. Usytuowanie linii kraw´dziowej na jezdni
z poboczem:

a) twardym (opaska)

b) gruntowym

2.2.2.1. Linia kraw´dziowa — przerywana szeroka
i wàska

Znaki P-7a „linia kraw´dziowa — przerywana sze-
roka” (rys. 2.2.2.2) i P-7c „linia kraw´dziowa —
przerywana wàska” (rys. 2.2.2.3) stosuje si´ przede
wszystkim do wyznaczenia kraw´dzi jezdni bez kra-
w´˝ników na odcinkach drogi, na których dopusz-
cza si´ postój na poboczu.

Rys. 2.2.2.2. Znak P-7a

Rys. 2.2.2.3. Znak P-7c
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Linia kraw´dziowa przerywana mo˝e byç stosowa-
na na odcinkach o dobrej widocznoÊci, na których
omijanie stojàcych pojazdów przez uczestników ru-
chu, zobowiàzanych do poruszania si´ po poboczu,
nie spowoduje zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego.
Ponadto znaki te stosuje si´ w celu:
— przed∏u˝enia kraw´dzi jezdni na skrzy˝owaniach

(P-7a),
— wyznaczenia przejazdów przez pasy dzielàce

jezdnie (P-7a),
— oddzielenia od jezdni zlokalizowanych w zato-

kach przystanków komunikacji publicznej (P-7a,
P-7c),

— oznaczenia zjazdów (P-7a, P-7c).

2.2.2.2. Linia kraw´dziowa — ciàg∏a szeroka i wàska

Znaki P-7b „linia kraw´dziowa — ciàg∏a szeroka”
(rys. 2.2.2.4) i P-7d „linia kraw´dziowa — ciàg∏a wà-
ska” (rys. 2.2.2.5) stosuje si´ przede wszystkim dla
wyznaczenia kraw´dzi jezdni bez kraw´˝ników
(przy czym lokalnie zastosowany kraw´˝nik — u∏o-
˝ony na p∏ask — nie zwalnia z koniecznoÊci stoso-
wania linii kraw´dziowej):
— wewn´trznych i zewn´trznych kraw´dzi auto-

strad, dróg ekspresowych i dwujezdniowych
(tylko linia P-7b),

— korygowania przebiegu kraw´˝nika,
— oddzielenia torowiska tramwajowego (tylko linia

P-7b),
— obwiedni powierzchni wy∏àczonych z ruchu zna-

kiem P-21 (tylko linia P-7b),

Rys. 2.2.2.4. Znak P-7b

— na odcinkach drogi, na których ze wzgl´du na
obowiàzujàce przepisy lub bezpieczeƒstwo za-
trzymanie si´ na jezdni i na poboczu jest zabro-
nione, w szczególnoÊci ciàg∏e linie kraw´dziowe
nale˝y stosowaç na:
— odcinkach drogi, na których na poboczu wy-

st´puje ruch pieszych lub rowerzystów, 
— odcinkach drogi, na których szerokoÊç pobo-

cza uniemo˝liwia zatrzymanie si´ pojazdu sa-
mochodowego poza jezdnià,

— ∏ukach poziomych,
— ∏ukach pionowych wypuk∏ych,
— odcinkach z barierami,
— odcinkach dróg, na których stosuje si´ linie:

P-4, P-3a, P-2a i P-2b,
— wiaduktach, mostach i w tunelach,
— odcinkach dróg, na których obowiàzujà zaka-

zy wyra˝one znakami pionowymi B-35 „zakaz
postoju” i B-36 „zakaz zatrzymywania si´”.

Rys. 2.2.2.5. Znak P-7d

3. Strza∏ki

3.1. Zasady ogólne

Strza∏ki stosuje si´ w celu lepszego zorientowania
kierujàcych pojazdami o zasadach korzystania z pa-
sów ruchu, na których si´ znajdujà, a przez to
usprawnienia ruchu i podniesienia jego bezpie-
czeƒstwa. Rozró˝nia si´ strza∏ki: kierunkowe i na-
prowadzajàce.

3.2. Opisy szczegó∏owe

3.2.1. Strza∏ki kierunkowe

Strza∏ki kierunkowe stosuje si´ w celu wskazania
dozwolonego kierunku jazdy z pasa, na którym si´
znajdujà.



Dziennik Ustaw Nr 220 — 266 — Poz. 2181  

Rozró˝nia si´ nast´pujàce odmiany strza∏ek kierun-
kowych:
— P-8a „strza∏ka kierunkowa na wprost”,
— P-8b „strza∏ka kierunkowa w lewo”,
— P-8c „strza∏ka kierunkowa do zawracania”,
— P-8d „strza∏ka kierunkowa w prawo”,
— P-8e „strza∏ka kierunkowa na wprost lub w lewo”,
— P-8f „strza∏ka kierunkowa na wprost lub w prawo”,
— P-8g „strza∏ka kierunkowa w lewo lub w prawo”,
— P-8h „strza∏ka kierunkowa na wprost, w lewo lub

w prawo”,
— P-8i „strza∏ka kierunkowa na wprost i do zawra-

cania”.
Strza∏ki kierunkowe stosuje si´ w dwóch odmianach:
— krótkie — na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci

do 70 km/h,
— d∏ugie — na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci

powy˝ej 70 km/h.
Umieszcza si´ je na pasie ruchu, jedna za drugà,
w jednakowych odleg∏oÊciach, które powinny wy-
nosiç:
— 15 m (wyjàtkowo 20 m) na drogach o dopusz-

czalnej pr´dkoÊci do 70 km/h,
— 30 m (wyjàtkowo 40 m) na pozosta∏ych drogach,
w taki sposób, aby oÊ geometryczna strza∏ki, pokry-
wa∏a si´ z osià pasa ruchu. D∏ugoÊç odcinka pasa
ruchu, na którym nale˝y umieÊciç strza∏ki, powinna
byç taka, aby kierujàcy zosta∏ dostatecznie wcze-
Ênie poinformowany o przeznaczeniu tego pasa do
jazdy w okreÊlonym kierunku. Odleg∏oÊç umiesz-
czenia pierwszej strza∏ki od poczàtku linii ciàg∏ej
dzielàcej pasy ruchu powinna wynosiç co najmniej:
— 60 m — na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci

do 70 km/h,
— 120 m — na pozosta∏ych drogach.
Je˝eli wydzielony dla okreÊlonego kierunku jazdy
pas ruchu jest pasem dodatkowym, wówczas strza∏-
ki nale˝y umieszczaç na ca∏ej jego d∏ugoÊci. Zasad´
rozmieszczenia strza∏ek kierunkowych na wlocie na
skrzy˝owanie pokazano na rysunku 3.2.1.1.
Strza∏ki kierunkowe umieszcza si´ przed skrzy˝o-
waniami, na których rozk∏ad kierunków jazdy z po-
szczególnych pasów ruchu jest niezgodny z zasadà
zezwalajàcà na jazd´ na wprost z ka˝dego pasa lub
gdy jest on zgodny, ale uk∏ad geometryczny skrzy-
˝owania albo warunki ruchu wymagajà wskazania
kierunków jazdy.
Strza∏ka kierunkowa zezwalajàca na skr´canie w le-
wo 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 sygnalizato-
rem S-3, z wyjàtkiem sytuacji, o której mowa
w punkcie 3.2.1.2.
Strza∏ki kierunkowe umieszcza si´ przede wszystkim:
— na skrajnych pasach, z których nie wolno jechaç

na wprost lub nie wolno skr´caç,
— na skrajnych i na sàsiednich pasach, je˝eli skr´-

canie jest dozwolone z wi´cej ni˝ jednego pasa,

— na wszystkich pasach, je˝eli jazda z danego wlo-
tu jest dozwolona tylko w jednym kierunku, co
mo˝e nie byç dla kierujàcych oczywiste.

Je˝eli po zastosowaniu powy˝szych zasad pozo-
staje bez strza∏ek kierunkowych tylko jeden pas
ruchu, wówczas równie˝ na nim nale˝y umieÊciç
strza∏ki.
Strza∏ki kierunkowe stosuje si´ ponadto na pasach:
— wy∏àczania (na ca∏ej d∏ugoÊci pasa),
— przeplatania (od po∏owy ich d∏ugoÊci).

Rys. 3.2.1.1. Rozmieszczenie strza∏ek kierunkowych na
wlocie skrzy˝owania
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3.2.1.1. Strza∏ka kierunkowa na wprost

Znak P-8a „strza∏ka kierunkowa na wprost”
(rys. 3.2.1.2) stosuje si´ w celu wskazania, ˝e z pa-
sa, na którym si´ znajduje, dozwolona jest jazda
tylko na wprost.

Rys. 3.2.1.2. Znak P-8a:

Wymiary w cm

a) krótki b) d∏ugi

3.2.1.2. Strza∏ka kierunkowa w lewo

Znak P-8b „strza∏ka kierunkowa w lewo” (rys. 3.2.1.3)
stosuje si´ w celu wskazania, ̋ e z pasa, na którym si´
znajduje, dozwolona jest jazda tylko w lewo. Je˝eli
ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 wskazujà-
cym kierunek do skr´cania w lewo i do zawracania,
dozwolone jest zawracanie z lewego skrajnego pasa
oznaczonego znakiem P-8b.

Rys. 3.2.1.3. Znak P-8b:

Wymiary w cm

a) krótki b) d∏ugi
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3.2.1.3. Strza∏ka kierunkowa do zawracania

Znak P-8c „strza∏ka kierunkowa do zawracania”
(rys. 3.2.1.4) stosuje si´ w celu wskazania, ˝e z pa-
sa, na którym si´ znajduje, dozwolony jest tylko
manewr zawracania.

Rys. 3.2.1.4. Znak P-8c

Wymiary w cm

3.2.1.4. Strza∏ka kierunkowa w prawo

Znak P-8d „strza∏ka kierunkowa w prawo”
(rys. 3.2.1.5) stosuje si´ w celu wskazania, ˝e z pa-
sa, na którym si´ znajduje, dozwolona jest jazda
tylko w prawo.

Rys. 3.2.1.5. Znak P-8d:

Wymiary w cm

a) krótki b) d∏ugi
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3.2.1.5. Strza∏ka kierunkowa na wprost lub w lewo

Znak P-8e „strza∏ka kierunkowa na wprost lub w le-
wo” (rys. 3.2.1.6) stosuje si´ w celu wskazania, ˝e
z pasa, na którym si´ znajduje, dozwolona jest jaz-
da na wprost lub w lewo.

Rys. 3.2.1.6. Znak P-8e:

Wymiary w cm

a) krótki b) d∏ugi

3.2.1.6. Strza∏ka kierunkowa na wprost lub w prawo

Znak P-8f „strza∏ka kierunkowa na wprost lub
w prawo” (rys. 3.2.1.7) stosuje si´ w celu wskaza-
nia, ˝e z pasa, na którym si´ znajduje, dozwolona
jest jazda na wprost lub w prawo.

Rys. 3.2.1.7. Znak P-8f:

Wymiary w cm

a) krótki b) d∏ugi
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3.2.1.7. Strza∏ka kierunkowa w lewo lub w prawo

Znak P-8g „strza∏ka kierunkowa w lewo lub w pra-
wo” (rys. 3.2.1.8) stosuje si´ w celu wskazania, ˝e
z pasa, na którym si´ znajduje, dozwolona jest jaz-
da w lewo albo w prawo; umieszcza si´ go na pa-
sie, je˝eli przejazd przez skrzy˝owanie na wprost
jest niemo˝liwy lub niedozwolony.

Rys. 3.2.1.8. Znak P-8g:

Wymiary w cm

a) krótki b) d∏ugi

3.2.1.8. Strza∏ka kierunkowa na wprost, w lewo
lub w prawo

Znak P-8h „strza∏ka kierunkowa na wprost, w lewo
lub w prawo” (rys. 3.2.1.9) stosuje si´ w celu wska-
zania, ˝e z pasa, na którym si´ znajduje, dozwolona
jest jazda w ka˝dym kierunku.

Rys. 3.2.1.9. Znak P-8h:

Wymiary w cm

a) krótki b) d∏ugi
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3.2.1.9. Strza∏ka kierunkowa na wprost lub do
zawracania

Znak P-8i „strza∏ka na wprost lub do zawracania”
(rys. 3.2.1.10) stosuje si´ w celu wskazania, ˝e z pa-
sa, na którym si´ znajduje, dozwolona jest jazda na
wprost i zawracanie.

Rys. 3.2.1.10. Znak P-8i

Wymiary w cm

3.2.2. Strza∏ki naprowadzajàce

Strza∏ki naprowadzajàce majà na celu uprzedzenie
o koniecznoÊci opuszczenia pasa, na którym si´
znajdujà.
Rozró˝nia si´ nast´pujàce odmiany strza∏ek napro-
wadzajàcych:
— P-9a „strza∏ka naprowadzajàca w lewo”,
— P-9b „strza∏ka naprowadzajàca w prawo”.
Strza∏ki naprowadzajàce stosuje si´ w celu uprze-
dzenia kierujàcych, ˝e pas ruchu, na którym sà
umieszczone, koƒczy si´ lub na dalszym odcinku
jest przeznaczony dla okreÊlonych rodzajów pojaz-
dów i wobec tego kierujàcy obowiàzani sà opuÊciç
go, przeje˝d˝ajàc na pas ruchu wskazany strza∏kà.
Strza∏ki naprowadzajàce umieszcza si´ na nast´pu-
jàcych pasach ruchu:
— zanikajàcym,
— dla autobusów (na poczàtkowym jego odcinku),
— w∏àczania.
Strza∏ki naprowadzajàce umieszcza si´ na pasie ru-
chu w taki sposób, aby oÊ geometryczna strza∏ki

Rys. 3.2.2.1. Rozmieszczenie strza∏ek naprowadzajàcych
na lewym pasie zanikajàcym
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pokrywa∏a si´ z osià pasa. Ze wzgl´du na uprzedza-
jàcy charakter strza∏ek naprowadzajàcych, pierw-
sza strza∏ka powinna byç umieszczona mo˝liwie
daleko od miejsca, w którym pas ruchu zanika,
a ich liczba nie powinna byç mniejsza od trzech.
Strza∏ki naprowadzajàce umieszcza si´ w odleg∏o-
Êciach malejàcych w kierunku jazdy. Odleg∏oÊci
mi´dzy nimi wynoszà kolejno, liczàc od koƒca pa-
sa: a, 2a, 3a i 4a, gdzie a jest odleg∏oÊcià ostatniej
strza∏ki od koƒca pasa i wynosi:
— 15 m — na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci

do 70 km/h,
— 25 m — na pozosta∏ych drogach.
W przypadku krótkich pasów w∏àczeƒ dopuszcza
si´ zmniejszenie wartoÊci a do:
— 10 m — na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci

do 70 km/h,
— 15 m — na pozosta∏ych drogach.
Wyjàtek stanowi rozmieszczenie strza∏ek naprowa-
dzajàcych na pasach ruchu dla autobusów, gdzie
umieszcza si´ je w równych odst´pach co 30 m, na
przemian z napisem „BUS” (rys. 7.9.1 lit. b). Roz-
mieszczenie strza∏ek naprowadzajàcych na pasie za-
nikajàcym pokazano na rys. 3.2.2.1.

3.2.2.1. Strza∏ka naprowadzajàca w lewo

Rys. 3.2.2.2. Znak P-9a

Znak P-9a „strza∏ka naprowadzajàca w lewo”
(rys. 3.2.2.2) umieszcza si´ na koƒcu pasa w∏àcza-
nia. Wyjàtkowo, je˝eli warunki terenowe nie po-
zwalajà na kontynuacj´ prawego pasa ruchu, znaki
P-9a stosuje si´ na prawych skrajnych pasach ru-
chu, które zanikajà albo sà przeznaczone tylko dla
niektórych rodzajów pojazdów.
Strza∏k´ naprowadzajàcà w lewo mo˝na stosowaç
na koƒcu pobocza utwardzonego o szerokoÊci
1,5 m lub wi´kszej, zw∏aszcza na odcinkach dróg
o intensywnym ruchu tych pojazdów, które sà obo-
wiàzane poruszaç si´ po poboczu, np. ciàgników
rolniczych.

3.2.2.2. Strza∏ka naprowadzajàca w prawo

Znak P-9b „strza∏ka naprowadzajàca w prawo”
(rys. 3.2.2.3) umieszcza si´ na lewych skrajnych pa-
sach ruchu, które zanikajà albo sà przeznaczone tyl-
ko dla niektórych rodzajów pojazdów. Na drogach
dwukierunkowych znak P-9b umieszcza si´ na koƒ-
cu dodatkowego pasa ruchu.
Organizacj´ ruchu przy zanikaniu pasów ruchu po-
przez zakoƒczenie lewego pasa ruchu i kontynuacj´
pasów ruchu le˝àcych po prawej stronie jezdni na-
le˝y stosowaç jako rozwiàzanie podstawowe.

Rys. 3.2.2.3. Znak P-9b

Wymiary w cm Wymiary w cm
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4. Znaki poprzeczne

4.1. Zasady ogólne

Znaki poprzeczne stosuje si´ w celu oznaczenia
miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowe-
rzystów w poprzek drogi, miejsc wymagajàcych za-
trzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów
zwalniajàcych.
Rozró˝nia si´ nast´pujàce znaki wyznaczajàce miej-
sca przeznaczone do ruchu w poprzek jezdni:
— P-10 „przejÊcie dla pieszych”,
— P-11 „przejazd dla rowerzystów”.
Znaki te wyznaczajà powierzchni´ jezdni lub toro-
wiska tramwajowego przeznaczonà do poprzeczne-
go ruchu, odpowiednio pieszych lub rowerzystów.
Kraw´dzie tych powierzchni znajdujàce si´ bli˝ej
nadje˝d˝ajàcych pojazdów okreÊlajà jednoczeÊnie
miejsce zatrzymania pojazdów, o ile nie zosta∏a za-
stosowana linia zatrzymania (P-12, P-13 lub P-14).
Rozró˝nia si´ nast´pujàce znaki wyznaczajàce miej-
sca zatrzymania pojazdów:
— P-12 „linia bezwzgl´dnego zatrzymania — stop”,
— P-13 „linia warunkowego zatrzymania z∏o˝ona

z trójkàtów”,
— P-14 „linia warunkowego zatrzymania z∏o˝ona

z prostokàtów”.
Linie te mogà byç uzupe∏nione napisem lub sym-
bolem z grupy znaków uzupe∏niajàcych, podanych
w punktach 5.2.1 i 5.2.2.
Minimalna odleg∏oÊç mi´dzy znakami poprzeczny-
mi oraz mi´dzy znakiem poprzecznym a uzupe∏nia-
jàcym powinna wynosiç 2,0 m, z wyjàtkiem odle-
g∏oÊci mi´dzy przejÊciem dla pieszych a przejaz-
dem dla rowerzystów, która mo˝e wynosiç 0,5 m.

4.2. Opisy szczegó∏owe

4.2.1. PrzejÊcia dla pieszych

Znak P-10 „przejÊcie dla pieszych” (rys. 4.2.1.1) sto-
suje si´ w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub
torowiska tramwajowego, przeznaczonej do po-
przecznego ruchu pieszych. Powierzchni´ przejÊcia
wyznaczajà linie równoleg∏e do osi jezdni, których
d∏ugoÊç stanowi szerokoÊç przejÊcia.
Minimalna szerokoÊç przejÊcia dla pieszych s wy-
nosi 4,0 m. Zwi´kszanie szerokoÊci przejÊç w miar´
potrzeb wynikajàcych z wielkoÊci i charakteru ru-
chu pieszych oraz dopuszczalnej pr´dkoÊci nast´-
puje o wielokrotnoÊç 2,0 m, przy czym ca∏kowita
szerokoÊç przejÊcia nie mo˝e byç wi´ksza ni˝
16,0 m.
PrzejÊcia dla pieszych wyznacza si´ prostopadle do
osi jezdni (rys. 4.2.1.1 lit. a).
W uzasadnionych przypadkach, np. w rejonach
skrzy˝owaƒ, dopuszcza si´ wyznaczenie przejÊç
ukoÊnie do osi jezdni, przy czym skos nie mo˝e byç
wi´kszy od 1:3 (rys. 4.2.1.1 lit. b).

Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:

a) wyznaczajàcy przejÊcie prostopad∏e do osi jezdni

b) wyznaczajàcy przejÊcie skoÊne do osi jezdni

PrzejÊcia dla pieszych wyznacza si´ na ca∏ej szero-
koÊci jezdni lub torowiska tramwajowego. Na dro-
gach o dwóch jezdniach wyznacza si´ je oddzielnie
dla ka˝dej jezdni.
Nie wyznacza si´ przejÊç przez pasy dzielàce jezd-
nie oraz przez wysepki mi´dzy jezdniami a torowi-
skami tramwajowymi, je˝eli odleg∏oÊç mi´dzy jezd-
nià a torowiskiem wynosi powy˝ej 2,0 m (rys. 7.8.5
i 7.8.7).
Je˝eli wysepki na jezdni stanowià powierzchnie
wy∏àczone z ruchu tylko poprzez zastosowanie zna-
ków poziomych, wówczas przejÊcia wyznacza si´
tak˝e przez te powierzchnie (rys. 7.8.6 i 7.8.9). Przed
przejÊciami dla pieszych wyznaczonymi pomi´dzy
skrzy˝owaniami oraz na skrzy˝owaniach na wlo-
tach drogi z pierwszeƒstwem umieszcza si´ znak
P-14. Zaleca si´ umieszczanie znaku P-14 tak˝e
przed przejÊciami dla pieszych wyznaczonymi na
wlotach dróg podporzàdkowanych oraz na skrzy˝o-
waniach dróg równorz´dnych.
Szczegó∏owe zasady wyznaczania przejÊç dla pie-
szych i stosowania znaków pionowych D-6 zosta∏y
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
a zasady umieszczania znaków poziomych P-10 po-
dano 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 si´ w celu oznaczenia powierzchni jezdni
przeznaczonej do poprzecznego ruchu rowerów.
Powierzchni´ przejazdu wyznaczajà dwie linie prze-
rywane, poprzeczne do osi jezdni. Odleg∏oÊç s mi´-
dzy zewn´trznymi kraw´dziami tych linii, mierzona
prostopadle do nich, stanowi szerokoÊç przejazdu
dla rowerzystów, która powinna byç równa szero-
koÊci drogi dla rowerów, jednak nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 2,0 m.
Przejazdy dla rowerzystów wyznacza si´ na prze-
d∏u˝eniu drogi dla rowerów, prostopadle do osi
jezdni (rys. 4.2.2.1 lit. a). W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza si´ wyznaczenie przejazdu uko-
Ênie do osi jezdni, przy czym skos nie mo˝e byç
wi´kszy ni˝ 1:3 (rys. 4.2.2.1 lit. b).

Rys. 4.2.2.1. Znak P-11:

a) wyznaczajàcy przejazd dla rowerzystów prostopad∏y
do osi jezdni

b) wyznaczajàcy przejazd dla rowerzystów skoÊny do osi
jezdni

Na skrzy˝owaniach przejazdy dla rowerzystów
obok przejÊç dla pieszych wyznacza si´ od strony
skrzy˝owania. Inne rozwiàzania mo˝na stosowaç
wyjàtkowo, je˝eli warunki terenowe uniemo˝liwia-
jà poprowadzenie przejazdu dla rowerzystów od
strony skrzy˝owania.

W miejscach szczególnie niebezpiecznych dopusz-
cza si´ dodatkowo oznaczenie przejazdu dla rowe-
rzystów przez zastosowanie czerwonego koloru na-
wierzchni przejazdu. Przyk∏ad takiego oznaczenia
przedstawiono na rys. 7.11.2 lit. b.
Przyk∏ady zastosowania znaków P-11 przedstawio-
no w punkcie 7.11.

4.2.3. Linia bezwzgl´dnego zatrzymania

Rys. 4.2.3.1. Znak P-12

Znak P-12 „linia bezwzgl´dnego zatrzymania —
stop” (rys. 4.2.3.1) stosuje si´ w celu wyznaczenia
miejsca zatrzymania pojazdów na wlotach dróg
podporzàdkowanych lub przed przejazdami kolejo-
wymi (tramwajowymi), je˝eli umieszczono znak
pionowy B-20 „stop”.
Lini´ bezwzgl´dnego zatrzymania wyznacza si´
w miejscu zapewniajàcym kierujàcemu pojazdem
najlepszà widocznoÊç oraz bezpieczne oczekiwa-
nie. Przebieg linii bezwarunkowego zatrzymania
wyznacza si´ wzd∏u˝ kraw´dzi jezdni z pierwszeƒ-
stwem, a w przypadku wyst´powania linii kraw´-
dziowych na jezdni z pierwszeƒstwem — wzd∏u˝
tych linii.
Znak P-12 umieszcza si´ na wszystkich pasach ru-
chu prowadzàcych do skrzy˝owania. 
Przed przejazdem kolejowym znak P-12 umieszcza
si´ prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu w tym
samym przekroju drogi co znaki pionowe G-3 lub
G-4 „krzy˝ Êw. Andrzeja”, a przed przejazdem tram-
wajowym w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 1,5 m od
skrajnej szyny toru.
Uzupe∏nieniem linii bezwzgl´dnego zatrzymania
mo˝e byç znak P-16 umieszczony na jezdni przed tà
linià.
Zastosowanie znaków P-12 i P-16 przedstawiono
w punkcie 7.6.2.2.

4.2.4. Linia warunkowego zatrzymania z∏o˝ona
z trójkàtów

Znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania z∏o˝o-
na z trójkàtów” (rys. 4.2.4.1) stosuje si´, je˝eli za-
chodzi potrzeba wyznaczenia miejsca zatrzymania
pojazdów na wlocie drogi podporzàdkowanej, na
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której zastosowano znak pionowy A-7 „ustàp
pierwszeƒstwa”.
Zasady i sposób umieszczania znaku P-13 na wlo-
tach dróg podporzàdkowanych sà analogiczne jak
znaku P-12.
Uzupe∏nieniem znaku P-13 mo˝e byç znak P-15
umieszczony na jezdni przed tà linià, zgodnie z za-
sadami okreÊlonymi w punkcie 5.2.1.
Zastosowanie znaku P-13 na wlotach podporzàdko-
wanych na skrzy˝owaniach przedstawiono w punk-
cie 7.6.2.2.

Rys. 4.2.4.1. Znak P-13

4.2.5. Linia warunkowego zatrzymania z∏o˝ona
z prostokàtów

Znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania z∏o˝o-
na z prostokàtów” (rys. 4.2.5.1) stosuje si´ w celu
wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów
przed:
— sygnalizatorami,
— przystankami tramwajowymi bez wysepek,
— przejazdami tramwajowymi i kolejowymi,
— skrzy˝owaniem na wlotach dróg równorz´d-

nych,
— przejÊciami dla pieszych.
Znak P-14 umieszcza si´ prostopadle do osi jezdni
lub pasa ruchu w odleg∏oÊci co najmniej:
— 2,0 m przed sygnalizatorami znajdujàcymi si´

obok jezdni,

— 8,0 m przed sygnalizatorami znajdujàcymi si´
nad jezdnià, (przy czym odleg∏oÊci te mierzone
sà od zewn´trznej kraw´dzi linii warunkowego
zatrzymania do p∏aszczyzny czo∏owej sygnaliza-
tora),

— 2,0 m przed linià przystankowà (znak P-17),
— 1,5 m od skrajnej szyny toru tramwajowego,
— 2,0 m przed przejÊciem dla pieszych.
Na wlotach skrzy˝owaƒ dróg równorz´dnych znak
P-14 wyznacza si´ analogicznie jak znak P-12 na
skrzy˝owaniach.
Znak P-14 mo˝e byç umieszczony oddzielnie na
ka˝dym pasie ruchu.
Zastosowanie znaku P-14 omówiono w punktach:
— 7.6.2.1 (na wlotach dróg równorz´dnych),
— 7.6.2.4 (przed sygnalizatorami),
— 7.10 (przed przystankami tramwajowymi),
— 7.12 (przed przejazdami kolejowymi).

4.2.6. Próg zwalniajàcy

Rys. 4.2.6.1. Znak P-25

Znak P-25 „próg zwalniajàcy” (rys. 4.2.6.1) stosuje
si´ w celu oznaczenia umieszczonego na jezdni
progu zwalniajàcego.
Oznakowanie poziome umieszcza si´ na ca∏ej
szerokoÊci powierzchni najazdowej i zjazdowej
progu.
W odleg∏oÊci 1,0 m przed progiem, na nawierzchni
jezdni mo˝na umieszczaç punktowe elementy od-
blaskowe barwy bia∏ej (min. 4 elementy) usytu-
owane liniowo, równolegle do osi progu.
Przyk∏ad oznakowania progu zwalniajàcego przed-
stawiono na rysunku 4.2.6.2.

Rys. 4.2.5.1. Znak P-14
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Rys. 4.2.6.2. Przyk∏ad oznakowania progu zwalniajàcego

Je˝eli na progu zwalniajàcym wyznaczono przej-
Êcie dla pieszych (przejÊcie wyniesione), na po-
wierzchni progu umieszcza si´ znak P-10
(rys. 4.2.6.3).

Rys. 4.2.6.3. Przyk∏ad oznakowania przejÊcia dla pieszych
wyznaczonego na progu zwalniajàcym

5. Znaki uzupe∏niajàce

5.1. Zasady ogólne

Znaki uzupe∏niajàce stanowià grup´ znaków o ró˝-
nych kszta∏tach, wymiarach i przeznaczeniu.
W znacznym stopniu dope∏niajà one znaki opisane
w poprzednich punktach.
Rozró˝nia si´ nast´pujàce znaki uzupe∏niajàce:
— 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 wy∏àczone z ruchu (P-21a, P-21b),
— symbole znaków pionowych w oznakowaniu po-

ziomym.
Odleg∏oÊç mi´dzy znakami uzupe∏niajàcymi oraz
mi´dzy znakami poprzecznymi a uzupe∏niajàcymi
umieszczonymi na pasie ruchu powinna wynosiç
co najmniej 2,0 m.
Dopuszcza si´ stosowanie znaków poziomych b´-
dàcych powtórzeniami znaków pionowych.

5.2. Opisy szczegó∏owe

5.2.1. Trójkàt podporzàdkowania

Rys. 5.2.1.1. Znak P-15:

a) krótki b) d∏ugi
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Znak P-15 „trójkàt podporzàdkowania” (rys. 5.2.1.1)
stosuje si´ na wlotach podporzàdkowanych w celu
uprzedzenia kierujàcych o zbli˝aniu si´ do drogi
z pierwszeƒstwem, jako uzupe∏nienie znaków pio-
nowych A-7 „ustàp pierwszeƒstwa”.
Znak P-15 wyst´puje w dwóch odmianach:
— krótkiej, którà nale˝y stosowaç na drogach o do-

puszczalnej pr´dkoÊci do 70 km/h,
— d∏ugiej, którà nale˝y stosowaç na pozosta∏ych

drogach.
Trójkàty podporzàdkowania umieszcza si´, oddziel-
nie na ka˝dym pasie ruchu, zawsze na wlotach
dróg podporzàdkowanych, które na poprzedzajà-
cym odcinku mia∏y pierwszeƒstwo. Zaleca si´ je
tak˝e stosowaç w innych przypadkach uzasadnio-
nych warunkami ruchu i stanem bezpieczeƒstwa.
Odleg∏oÊç umieszczenia znaków P-15 od kraw´dzi
drogi poprzecznej powinna wynosiç 15—20 m dla
odmiany krótkiej i 30—40 m dla odmiany d∏ugiej.
Je˝eli na wlocie drogi podporzàdkowanej wyzna-
czone zosta∏o przejÊcie dla pieszych, nie powtarza
si´ znaków P-15 za przejÊciem.
Przyk∏ady zastosowania trójkàtów podporzàdkowa-
nia 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 si´ ja-
ko uzupe∏nienie znaku P-12. Wyst´puje w dwóch
odmianach:
— krótkiej, którà nale˝y stosowaç na drogach o do-

puszczalnej pr´dkoÊci do 70 km/h,
— d∏ugiej, którà nale˝y stosowaç na pozosta∏ych

drogach.
Zasady umieszczania napisu podano w punkcie
5.2.8.1.

Rys. 5.2.2.1. Znak P-16:

a) krótki b) d∏ugi

Znak P-16 umieszcza si´ w odleg∏oÊci min. 2,0 m od
linii bezwzgl´dnego zatrzymania (znak P-12), od-
dzielnie na ka˝dym pasie ruchu. Przyk∏ady zastoso-
wania znaku P-16 na wlotach podporzàdkowanych
podano w punkcie 7.6.2.2.

5.2.3. Linia przystankowa

Znak P-17 „linia przystankowa” (rys. 5.2.3.1) stosu-
je si´ w celu wyznaczenia odcinka jezdni przezna-
czonego na przystanek autobusowy lub trolejbuso-
wy bez zatoki. Minimalna d∏ugoÊç linii przystanko-
wej wynosi 30 m.
Znak P-17 stosuje si´ tak˝e w celu oznaczenia stre-
fy przystanku tramwajowego bez wysepki dla pasa-
˝erów.
Znak P-17 umieszcza si´ w taki sposób, aby jego
koniec znajdowa∏ si´ w odleg∏oÊci 15 m za znakiem
pionowym oznaczajàcym przystanek autobusowy,
trolejbusowy lub tramwajowy (odpowiednio znaki
D-15, D-16 lub D-17). D∏ugoÊç linii przystankowej
nale˝y dostosowaç do cz´stotliwoÊci jednoczesne-
go zatrzymywania si´ na przystanku kilku autobu-
sów lub trolejbusów, nie mo˝e ona byç jednak
wi´ksza od 60 m.
Przy przystankach tramwajowych d∏ugoÊç linii po-
winna byç równa d∏ugoÊci najd∏u˝szego sk∏adu
tramwajowego. Na poczàtku linii przystankowej
umieszcza si´ w takich przypadkach znak P-13.
Przyk∏ady zastosowania znaku P-17 podano
w punkcie 7.10.

Rys. 5.2.3.1. Znak P-17
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5.2.4. Linie wyznaczajàce stanowiska postojowe

Znak P-18 „stanowisko postojowe” (rys. 5.2.4.1)
stosuje si´ w celu wyznaczenia miejsc postoju na
cz´Êci jezdni i chodnika oraz na wydzielonych
parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stano-
wisk. Na obszarach, gdzie wyznacza si´ miejsca
postojowe, nale˝y przewidzieç stanowiska prze-
znaczone dla samochodów osób niepe∏nospraw-
nych.

Rys. 5.2.4.1. Znak P-18

Miejsca te oznacza si´ znakiem poziomym P-18
uzupe∏nionym symbolem osoby niepe∏nosprawnej
oraz zaleca si´ dodatkowo oznaczaç tabliczkà do
znaków drogowych pionowych T-29.

Rys. 5.2.4.2. Stanowiska postojowe:

a) prostopad∏e

b) skoÊne

c) pakietowe

d) czo∏owo-styczne

e) przelotowe

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 mini-
malne szerokoÊci jezdni manewrowych dla ró˝nych
rodzajów pojazdów podano w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Minimalne wymiary stanowisk postojowych
uwzgl´dniajàce rodzaje pojazdów

Je˝eli mo˝liwe jest ca∏kowite ustawienie pojazdów na
chodniku, zaleca si´ wyznaczanie stanowisk postojo-
wych w sposób przedstawiony na rysunku 5.2.4.3
lit. a, przy czym dopuszcza si´ umieszczenie na chod-
niku jedynie linii ograniczajàcej stref´ postojowà
(rys. 5.2.4.3 lit. b). Przy wyznaczaniu tej strefy linia
równoleg∏a do kraw´˝nika powinna byç umieszczona
w taki sposób, aby szerokoÊç chodnika pozostawio-
nego dla ruchu pieszych wynosi∏a co najmniej 2,0 m.
Wyjàtkowo dopuszcza si´ pozostawienie chodnika

o szerokoÊci 1,5 m. Linie wyznaczajàce postój na
chodniku mogà byç stosowane samodzielnie lub sta-
nowiç uzupe∏nienie znaku pionowego D-18 „parking”
z tabliczkà okreÊlajàcà sposób ustawienia pojazdu.
Przyk∏ady 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) ukoÊnie — bez wyznaczenia stanowisk

5.2.5. Linia wyznaczajàca pas postojowy

Rys. 5.2.5.1. Znak P-19

*) Stanowiska postojowe samochodów ci´˝arowych
z przyczepami lub pojazdów cz∏onowych powinny byç
oznakowane jako przelotowe.
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Znak P-19 „linia wyznaczajàca pas postojowy”
(rys. 5.2.5.1) stosuje si´ na drogach w obszarze za-
budowanym w celu:
— wskazania pasa przeznaczonego do postoju po-

jazdów przy kraw´dzi jezdni lub zatoki postojo-
wej,

— wyznaczenia miejsc postojowych cz´Êciowo na
jezdni, cz´Êciowo na chodniku.

SzerokoÊç pasa postojowego powinna byç nie
mniejsza ni˝ 2,0 m.
Zaleca si´, aby poczàtek pasa postojowego na jezd-
ni by∏ wykonany z zachowaniem minimalnego sko-
su 1:3.
Przyk∏ad zastosowania znaku P-19 do wyznaczenia
pasa postojowego na jezdni pokazano na rysunku
5.2.5.2.

Rys. 5.2.5.2. Oznakowanie pasa postojowego na jezdni

Przyk∏ad oznakowania parkowania cz´Êciowo na
chodniku przy zatoce postojowej pokazano na
rys. 5.2.5.3.

Rys. 5.2.5.3. Oznakowanie postoju cz´Êciowo na chodni-
ku przy zatoce postojowej

5.2.6. Stanowisko postojowe zastrze˝one —
„koperta”

Znak P-20 „koperta” (rys. 5.2.6.1) stosuje si´ w ce-
lu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczo-
nego do wy∏àcznego u˝ytkowania przez niektórych
uczestników ruchu. Wymiary kopert uwzgl´dniajà-
ce rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umiesz-
czania podano w tabeli 5.2.
Dopuszcza si´ stosowanie znaku P-20 samodzielnie
bez znaku D-18a „parking — miejsce zastrze˝one”.
Zastrze˝one miejsca postoju wyznacza si´ w rejo-
nach, w których wyst´puje sta∏y niedobór miejsc

postojowych, a zachodzi uzasadniona koniecznoÊç
zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla okre-
Êlonego u˝ytkownika. Potrzeba wyznaczenia „ko-
perty” wynikaç powinna z rodzaju pojazdu, prze-
wo˝onego ∏adunku i cz´stotliwoÊci wykorzystania
miejsca.
Wewnàtrz znaku P-20 umieszcza si´ napis okreÊla-
jàcy u˝ytkownika (POLICJA, MPO itp.). WysokoÊç
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 postojo-
wych dla osób niepe∏nosprawnych nale˝y we-
wnàtrz „koperty” umieÊciç symbol osoby niepe∏-
nosprawnej (rys. 5.2.9.2).

Rys. 5.2.6.1. Znak P-20:

a) na jezdni

b) na chodniku
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Tabela 5.2. Wymiary kopert uwzgl´dniajàce rodzaje po-
jazdów i ustalony sposób ich umieszczania

* Liczby w nawiasach dotyczà wymiarów stanowisk prze-
znaczonych dla osób niepe∏nosprawnych.

5.2.7. Powierzchnie wy∏àczone z ruchu pojazdów

5.2.7.1. Zasady ogólne

Powierzchnie wy∏àczone z ruchu pojazdów wyzna-
czone sà przez zbiór linii równoleg∏ych lub zbli˝o-
nych do równoleg∏ych wzgl´dem siebie, ukoÊnych
do toru jazdy pojazdów i ograniczonych linià kra-
w´dziowà — ciàg∏à szerokà P-7b. Powierzchnie ta-
kie stosuje si´ w celu:
— dok∏adnego wskazania toru jazdy pojazdu,
— skorygowania przebiegu kraw´˝nika,
— oddalenia toru jazdy pojazdów od przeszkód

w jezdni,
— uzupe∏nienia wysepek wyodr´bnionych z jezdni,

wyjàtkowo ich zastàpienia.
Linie wewnàtrz powierzchni ograniczonej linià cià-
g∏à wyznacza si´ ukoÊnie do linii obwodowej
w sposób stwarzajàcy wra˝enie „zeÊlizgiwania si´”
pojazdów, stosujàc skos 1:3. Na powierzchniach
stanowiàcych wysepki kanalizujàce ruch skos ten
powinien wynosiç 1:1.
SzerokoÊç linii wewn´trznych oraz odst´p mi´dzy
nimi zale˝à od dopuszczalnej pr´dkoÊci na drodze
i wynoszà odpowiednio:
— 0,24 m z odst´pem 0,39 m — na drogach o do-

puszczalnej pr´dkoÊci do 70 km/h (liniowanie
wàskie) — znak P-21a,

— 0,60 m z odst´pem 0,98 m — na pozosta∏ych
drogach (liniowanie szerokie) — znak P-21b.

W przypadku zastosowania do powierzchni wy∏à-
czonych z ruchu oznakowania grubowarstwowe-
go, dopuszcza si´ pozostawienie przerwy techno-

logicznej o szerokoÊci do 20 cm pomi´dzy linià cià-
g∏à ograniczajàcà powierzchni´ a liniami we-
wn´trznymi.
Liniowanie wàskie mo˝e byç stosowane na dro-
gach o dopuszczalnej pr´dkoÊci ponad 70 km/h, je-
˝eli miejsca przeznaczone do wy∏àczenia z ruchu
majà ma∏à szerokoÊç lub powierzchni´, a liniowa-
nie szerokie mog∏oby spowodowaç niedostatecznà
wyrazistoÊç oznakowania.
W zale˝noÊci od uk∏adu kierunków jazdy na ze-
wnàtrz powierzchni wy∏àczonej z ruchu linie we-
wn´trzne mogà byç proste lub ∏amane.

5.2.7.2. Powierzchnie wy∏àczone z ruchu o liniowa-
niu prostym

Rys. 5.2.7.1. Znak P-21a (P-21b)
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Powierzchnie wy∏àczone z ruchu o liniowaniu pro-
stym (rys. 5.2.7.1) umieszcza si´ na jezdni, gdy
ruch pojazdów odbywa si´ po obu stronach po-
wierzchni w przeciwnych kierunkach lub w jed-
nym kierunku tylko z jednej strony tej powierzch-
ni. Powierzchnie o liniowaniu prostym wyznacza
si´ na jezdniach dwukierunkowych przed prze-
szkodami zlokalizowanymi w okolicy osi jezdni,
rozdzielajàcymi pasy ruchu o kierunkach przeciw-
nych.
Nachylenie w stosunku do osi jezdni linii ograni-
czajàcych powierzchni´ wy∏àczonà z ruchu, roz-
szerzajàcych si´ przed przeszkodà, zale˝y od do-
puszczalnej pr´dkoÊci i powinno byç nie wi´ksze
ni˝:
— 1:10 na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci do

70 km/h,
— 1:20 na pozosta∏ych drogach.
Linie ograniczajàce nale˝y wyznaczaç na przed∏u˝e-
niu kraw´dzi jezdni (kraw´˝ników lub linii kraw´-
dziowych) albo w odleg∏oÊci do 0,10 m na zewnàtrz
od kraw´˝ników.
Je˝eli linia ograniczajàca powierzchni´ wy∏àczonà
z ruchu nie jest prosta, wówczas dla linii we-
wn´trznych stosuje si´ skos 1:3 (1:1) do stycznej
w punkcie przeci´cia linii wewn´trznej z linià ogra-
niczajàcà.
Wymiary liniowania przedstawiono w tabeli 5.3.

Tabela 5.3. Wymiary liniowania powierzchni wy∏àczo-
nych z ruchu

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

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

Przyk∏ady zastosowania znaku P-21a (P-21b) na
jezdni dwukierunkowej przed przeszkodà pokazano
na rysunku 5.2.7.3.

Rys. 5.2.7.3. Zastosowanie znaku P-21a (P-21b) na jezdni
dwukierunkowej przed przeszkodà

Znak P-21a (P-21b) wyznacza si´ ponadto przed
zw´˝eniem jezdni, co zosta∏o podane w punk-
cie 7.5 i pokazane na rysunkach od 7.5.1 do 7.5.4,
oraz na wlotach dróg dwukierunkowych jako wy-
sepki kanalizujàce ruch dla pojazdów skr´cajàcych
w prawo lub w lewo, jak pokazano na rysun-
ku 5.2.7.4.
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Rys. 5.2.7.4. Zastosowanie znaku P-21a (P-21b) jako wy-
sepki kanalizujàcej ruch:

a) wkl´s∏ej

b) wypuk∏ej

5.2.7.3. Powierzchnie wy∏àczone z ruchu o liniowa-
niu ∏amanym

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

Rys. 5.2.7.6. Zastosowanie liniowania ∏amanego na jezd-
ni jednokierunkowej przed przeszkodà
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Powierzchnie wy∏àczone z ruchu o liniowaniu ∏a-
manym (rys. 5.2.7.5) umieszcza si´ na jezdni, na
której ruch pojazdów odbywa si´ po obu stronach
tej powierzchni w tym samym kierunku. Wymiary
liniowania przedstawiono w tabeli 5.3.
Linie wewn´trzne sà ∏amane, tzn. ˝e ka˝da z tych li-
nii utworzona jest z dwóch odcinków o skosie 1:3
odpowiednio w stosunku do ka˝dej linii kraw´dzio-
wej P-7b. Odcinki te ∏àczà si´ ze sobà na osi syme-
trii tej powierzchni, jak pokazano na rysunkach
5.2.7.5, 5.2.7.6 i 5.2.7.7.
Je˝eli liniowanie ∏amane zosta∏o zastosowane do
wyznaczenia wysepki kanalizujàcej ruch, której po-
wierzchnia jest du˝a, wówczas zbiory linii we-
wn´trznych mogà mieç ró˝ne nachylenie na ró˝-
nych fragmentach tej wysepki, jak pokazano na ry-
sunku 5.2.7.7.

Rys. 5.2.7.7. Zastosowanie liniowania ∏amanego jako 
du˝ej wyspy kanalizujàcej ruch

5.2.8. Napisy

5.2.8.1. Zasady ogólne

Napisy na jezdni mogà byç wyra˝one wyrazami lub
liczbami. Napisy stosuje si´ w celu poinformowa-
nia kierujàcych o sposobie korzystania z drogi
(BUS, STOP). Oprócz napisów okreÊlonych przez
znaki P-16 i P-22 mo˝na na pasach ruchu umiesz-
czaç napisy okreÊlajàce rodzaj pojazdów, dla któ-
rych pasy te sà przeznaczone (np. TAXI, STRA˚).
Na drogach lokalnych, podjazdach, parkingach
mo˝na umieszczaç równie˝ inne napisy jak np.

„WJAZD”, „WYJAZD”, „NIE PARKOWAå” itp.,
a wewnàtrz znaku P-20 napis okreÊlajàcy u˝ytkow-
nika koperty.
W zale˝noÊci od dopuszczalnej na drodze pr´dkoÊci
obowiàzujàcej na odcinku poprzedzajàcym wyst´-
powanie napisu stosuje si´ dwie odmiany liternic-
twa:
— krótkà — na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci

do 70 km/h,
— d∏ugà — na pozosta∏ych drogach.
W przypadku stosowania napisów w kilku wier-
szach, odleg∏oÊç mi´dzy poszczególnymi wiersza-
mi powinna wynosiç:
— 2,0 m — na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci

do 70 km/h,
— 4,0 m — na pozosta∏ych drogach.
Napisy wyznacza si´ prostopadle do osi pasa ruchu
i symetrycznie w jego szerokoÊci. Wzory liter i cyfr
obu odmian do konstruowania napisów przedsta-
wiono w punkcie 9. Wzory te podane sà w prosto-
kàtnych polach, które przy uk∏adaniu napisów po-
winny do siebie przylegaç.

5.2.8.2. Napis „BUS”

Rys. 5.2.8.1. Znak P-22:

a) krótki b) d∏ugi

Znak P-22 „BUS” (rys. 5.2.8.1) stosuje si´ w celu
wskazania pasa ruchu przeznaczonego tylko dla au-
tobusów (trolejbusów) i innych pojazdów wykonujà-
cych odp∏atny przewóz osób na regularnych liniach.
Napis „BUS” stanowi uzupe∏nienie znaku pionowe-
go D-11 „poczàtek pasa ruchu dla autobusów” lub
D-12 „pas ruchu dla autobusów” i wyznacza si´ go
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.9.
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5.2.9. Symbole

5.2.9.1. Symbol roweru

Rys. 5.2.9.1. Znak P-23

Znak P-23 „rower” (rys. 5.2.9.1) stosuje si´ w celu
oznaczenia drogi lub wydzielonego pasa jezdni,
przeznaczonych tylko dla rowerów.
Znak P-23 umieszcza si´ na poczàtku takiej drogi
lub pasa jezdni. Na drodze dla rowerów znak ten
stanowi uzupe∏nienie znaku pionowego C-13 „dro-
ga dla rowerów”, a na pasie jezdni wyst´puje sa-
modzielnie lub jako uzupe∏nienie znaku F-19 „pas
ruchu dla okreÊlonych pojazdów” wskazujàcego
pas dla rowerów.
Na wydzielonym z jezdni pasie przeznaczonym tyl-
ko dla rowerów znak P-23 powtarza si´ na ca∏ej d∏u-
goÊci pasa, co 50 m oraz bezpoÊrednio za ka˝dym
skrzy˝owaniem. Zasady oznakowania drogi i pa-
sów dla rowerów podano w punkcie 7.11.

5.2.9.2. Symbol osoby niepe∏nosprawnej

Rys. 5.2.9.2. Znak P-24

Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepe∏no-
sprawnej” (rys. 5.2.9.2) stosuje si´ do oznakowania
stanowiska postojowego przeznaczonego dla
uprawnionej osoby niepe∏nosprawnej o obni˝onej
sprawnoÊci ruchowej oraz dla kierujàcego pojaz-
dem przewo˝àcego takà osob´.
Przyk∏ady stosowania tego symbolu pokazano na
rysunku 5.2.9.3.
Dopuszcza si´ u˝ywanie symbolu osoby niepe∏no-
sprawnej do wskazywania ciàgów pieszych przy-
stosowanych do obs∏ugi osób niepe∏nosprawnych
np. w miejscowoÊciach uzdrowiskowych itp.
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Rys. 5.2.9.3. Sposób umieszczania znaku P-24:

a) jako uzupe∏nienie znaku P-18

b) jako uzupe∏nienie znaku P-20

5.2.10. Symbole znaków pionowych w oznakowa-
niu poziomym

Symbole znaków pionowych w oznakowaniu po-
ziomym sà powtórzeniami zastosowanych znaków
pionowych i umieszczane sà na nawierzchni drogi
w osi pasa ruchu. Konstrukcja tych symboli jest
wyd∏u˝ona w osi jezdni wzgl´dem wymiarów po-
przecznych.
Wymiary symboli w zale˝noÊci od rodzaju drogi
przedstawione zosta∏y w tabeli 5.4.
Symbole znaków pionowych w oznakowaniu po-
ziomym wykonywane sà z materia∏ów prefabryko-
wanych, które ∏àczy si´ z nawierzchnià drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny spo-
sób. Sà to wyci´te z arkuszy folii symbole przykle-
jane przez docisk bez podgrzewania, materia∏y ter-
moplastyczne podgrzewane podczas aplikacji i ma-
sy przyklejane do nawierzchni klejem na zimno.
Przyk∏ady symboli znaków pionowych w oznako-
waniu poziomym wykonywanym na nawierzchni
jezdni przedstawiono na rysunku 5.2.10.1.

Rys. 5.2.10.1. Przyk∏ady symboli znaków pionowych
w oznakowaniu poziomym

a) A-17 „dzieci” b) B-33 „ograniczenie
pr´dkoÊci”

Tabela 5.4. Wymiary i pole powierzchni symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym w zale˝noÊci 
od rodzaju drogi
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6. Znakowanie punktowymi elementami odbla-
skowymi

6.1. Zasady ogólne

Punktowe elementy odblaskowe stosuje si´ jako
uzupe∏nienie znaków poziomych pod∏u˝nych i po-
przecznych, jak równie˝ samodzielnie na kraw´dzi
jezdni na odcinkach dróg, na których dopuszcza si´
postój pojazdów na jezdni, a uzasadnione jest
wskazanie kraw´dzi jezdni. Punktowe elementy od-
blaskowe stosuje si´ w celu ostrzegania, prowa-
dzenia i informowania kierujàcych o miejscach
i odcinkach dróg szczególnie niebezpiecznych. Do
takich miejsc zalicza si´:
a) czasowe zmiany organizacji ruchu,
b) w sta∏ej organizacji ruchu:

— niebezpieczne ∏uki o z∏ej widocznoÊci,
— zanikajàce pasy ruchu i ewentualnie wyst´-

pujàce przy nich powierzchnie wy∏àczone
z ruchu,

— ronda i wysepki (azyle dla pieszych),
— progi zwalniajàce,
— przejÊcia dla pieszych i przejazdy dla rowe-

rzystów,
— w uzasadnionych przypadkach inne miejsca,

np. pasy ruchu dla rowerów itp.
Barwa wysy∏anego odb∏ysku punktowego elemen-
tu odblaskowego powinna byç:
— bia∏a — dla sta∏ej organizacji ruchu, z wyjàtkiem

prawostronnych linii kraw´dziowych,
— czerwona — dla prawostronnych linii kraw´-

dziowych jezdni,
— ˝ó∏ta — dla oznakowania czasowych zmian or-

ganizacji ruchu, np. przy robotach drogowych.

Rys. 6.1.1. Punktowy element odblaskowy pryzmatyczny

Parametry geometryczne najezdniowych punkto-
wych elementów odblaskowych (rys. 6.1.1) podano
w tabeli 6.1. Najezdniowe punktowe elementy od-
blaskowe dzieli si´ na bierne i aktywne.

Tabela 6.1. Parametry geometryczne punktowych ele-
mentów odblaskowych pryzmatycznych

W punktowych elementach odblaskowych pryzma-
tycznych biernych odblask zapewniajà odb∏yÊniki
retrorefleksyjne znajdujàce si´ po jednej lub po
obu stronach elementu.

Rys. 6.1.2. Aktywny punktowy element odblaskowy

W punktowych elementach odblaskowych aktyw-
nych (rys. 6.1.2) oprócz wk∏adów retrorefleksyjnych
znajdujà si´ êród∏a Êwiat∏a (np. diody elektrolumi-
nescencyjne) wraz z baterià, do∏adowywanà Êwia-
t∏em dziennym i Êwiat∏em reflektorów pojazdów.
Elementy aktywne stosuje si´ w miejscach o s∏a-
bym oÊwietleniu zewn´trznym i tam, gdzie mogà
zaistnieç wàtpliwoÊci, np. co do przebiegu drogi,
wskutek wyst´pujàcych okresowo zamgleƒ, utrud-
nieƒ spowodowanych profilem pod∏u˝nym drogi
itp. Na terenach o du˝ym prawdopodobieƒstwie
wyst´powania mgie∏ i trudnych warunków atmo-
sferycznych (np. du˝a iloÊç opadów) zaleca si´ sto-
sowanie aktywnych punktowych elementów od-
blaskowych nadajàcych sygna∏y o barwie ˝ó∏tej
i czerwonej, umieszczane w pobli˝u prawej kraw´-
dzi drogi. Warunkiem koniecznym jest wyposa˝e-
nie takich elementów w uk∏ady detekcyjno-sterujà-
ce, zapewniajàce realizacj´ tzw. ogona Êwietlnego.
Funkcja ta polega na wyÊwietlaniu rozb∏yskujàcych
sygna∏ów ˝ó∏tych za jadàcym pojazdem, zmniejsza-
jàcych swojà intensywnoÊç w miar´ zwi´kszania
odleg∏oÊci pojazdu od punktu emitujàcego sygna∏
Êwietlny. Odleg∏oÊç, w której nie nast´puje ju˝ emi-
sja sygna∏u Êwietlnego, jest odleg∏oÊcià bezpiecz-
nego odst´pu od pojazdu poprzedzajàcego. Za-
pewnia to pojazdowi nast´pnemu zachowanie bez-
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piecznego odst´pu od pojazdu poprzedzajàcego.
Gdy pojazd nast´pny zbli˝y si´ zbytnio do pojazdu
poprzedzajàcego, uruchamiane sà wówczas auto-
matycznie sygna∏y czerwone. Funkcja ta ma na ce-
lu ostrze˝enie kierujàcego, ˝e odleg∏oÊç mi´dzy je-
go pojazdem a pojazdem poprzedzajàcym zagra˝a
bezpieczeƒstwu ruchu. WartoÊci tych odleg∏oÊci sà
nastawialne.

Rys. 6.1.3. Punktowy element odblaskowy o odb∏yÊniku
wielokierunkowym

W przypadku skrzy˝owaƒ skanalizowanych
o skomplikowanych uk∏adach wlotów i wysp (wy-
sepek) zaleca si´ stosowanie punktowych elemen-
tów odblaskowych kraw´˝nikowych i nawierzch-
niowych (rys. 6.1.3), o wielokierunkowym, w
zakresie 360°, odbiciu wysy∏anej wiàzki Êwiat∏a. 

6.2. Warunki techniczne

Punktowe elementy odblaskowe mogà sk∏adaç si´
z jednej lub kilku integralnie po∏àczonych ze sobà
cz´Êci. Profil punktowego elementu odblaskowego
nie powinien mieç ˝adnych ostrych kraw´dzi od
strony naje˝d˝anej przez pojazdy. Elementy te po-
winny byç wykonywane z wysokoudarowego two-
rzywa sztucznego lub szk∏a, w formie pryzmatycz-
nej lub okràg∏ej, i mocowane do nawierzchni jezd-
ni lub kraw´˝nika przy pomocy klejenia, zakotwi-
czania lub wbudowywania.
Ze wzgl´du na ró˝ne rodzaje konstrukcji punkto-
wych elementów odblaskowych oraz sposób ich
zastosowania wyró˝nia si´ nast´pujàce typy punk-
towych elementów odblaskowych:
a) ze wzgl´du na sposób zastosowania:

— typ P — sta∏y,
— typ T — tymczasowy,

b) ze wzgl´du na rodzaj odb∏yÊnika:
— typ 1 — szklany,
— typ 2 — z tworzywa sztucznego,
— typ 3 — z tworzywa sztucznego z os∏onà

przed Êcieraniem,
c) ze wzgl´du na konstrukcj´:

— typ A — niezginajàcy si´,
— typ B — zginajàcy si´.

Ze wzgl´du na wymiary wyró˝nia si´ nast´pujàce
klasy punktowych elementów odblaskowych:
a) ze wzgl´du na wysokoÊç cz´Êci wystajàcej po-

nad nawierzchni´ jezdni:
— klasa H1 — do 18 mm,
— klasa H2 — od 18 do 20 mm,
— klasa H3 — od 20 do 25 mm,

b) ze wzgl´du na maksymalne wymiary poziome:
— klasa HD1 — w kierunku ruchu d∏ugoÊç

250 mm, szerokoÊç 190 mm,
— klasa HD2 — w kierunku ruchu d∏ugoÊç

320 mm, szerokoÊç 230 mm,
c) ze wzgl´du na minimalne wymiary poziome

tymczasowych punktowych elementów odbla-
skowych:
— klasa HDT1 — w kierunku ruchu d∏ugoÊç

35 mm, szerokoÊç 84 mm,
— klasa HDT2 — w kierunku ruchu d∏ugoÊç

75 mm, szerokoÊç 90 mm.
Wszystkie punktowe elementy odblaskowe powin-
ny mieç wyraêne i trwa∏e oznakowanie podajàce:
— typ zgodnie z powy˝szà klasyfikacjà,
— nazw´ lub znak towarowy,
— rok produkcji.

6.2.1. Wymagania fotometryczne

Odb∏yÊnik punktowych elementów odblaskowych
typów 1, 2 i 3 powinien spe∏niaç wymagania poda-
ne w tabeli 6.2 dotyczàce wspó∏czynnika Êwiat∏o-
Êci R pomno˝onego przez odpowiedni mno˝nik od-
powiadajàcy barwie podanej w tablicy 6.3.

Tabela 6.2. Minimalne wartoÊci wspó∏czynnika Êwiat∏o-
Êci R [mcd/lx] dla punktowych elementów od-
blaskowych typów 1, 2 i 3 o odb∏yÊniku bar-
wy bia∏ej

1. Dla barwy czerwonej podane wartoÊci nale˝y pomno-
˝yç przez 0,2.

2. Dla barwy ˝ó∏tej podane wartoÊci nale˝y pomno˝yç
przez 0,6.

6.2.2. Wymagania kolorymetryczne

Wspó∏rz´dne chromatycznoÊci promieniowa-
nia odbitego od odb∏yÊnika punktowego ele-
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mentu odblaskowego sta∏ego lub tymczaso-
wego, badanego zgodnie z odpowiednià normà,
powinny mieÊciç si´ w obszarze okreÊlonym
w tablicy 6.3.

Punkty naro˝ne wspó∏rz´dnych chromatycznoÊci
i minimalny wspó∏czynnik luminancji β (widzialnoÊç
w dzieƒ) dla korpusów tymczasowych punktowych
elementów odblaskowych podano w tabeli 6.4.

Tabela 6.3. Wspó∏rz´dne punktów naro˝nych obszarów chromatycznoÊci promieniowania odbitego od odb∏yÊników
sta∏ych i tymczasowych punktowych elementów odblaskowych

6.3. Zasady umieszczania

Elementy aktywne stosuje si´ w miejscach o s∏a-
bym oÊwietleniu zewn´trznym i tam, gdzie mogà
zaistnieç wàtpliwoÊci, np. co do przebiegu drogi,
wskutek wyst´pujàcych okresowo zamgleƒ, utrud-
nieƒ spowodowanych profilem pod∏u˝nym drogi
itp. Elementy te zapewniajà znacznie lepszà wi-
docznoÊç oznakowanej kraw´dzi lub linii i w efekcie
wi´ksze bezpieczeƒstwo u˝ytkowników drogi.
Punktowe elementy odblaskowe stosowane na au-
tostradach i drogach szybkiego ruchu muszà mieç
konstrukcj´ podatnà dla zabezpieczenia przed
zniszczeniem wskutek najechania pojazdu.
Punktowe elementy odblaskowe umieszcza si´ w osi
znakowanych linii. Nale˝y dà˝yç, aby elementy odbla-

skowe umieszczane na poszczególnych liniach znajdo-
wa∏y si´ w tym samym przekroju poprzecznym drogi.
Odleg∏oÊci pomi´dzy elementami wzd∏u˝ drogi po-
winny wynosiç:
— 6,0 m przy znakowaniu liniami: P-2a, P-4, P-7b

i P-7d,
— 3,0—5,0 m do oznakowania skosów przy zw´˝e-

niach jezdni lub zamkni´ciach pasów ruchu,
— 12,0 m przy znakowaniu innymi liniami.
Elementy te umieszcza si´ w przypadku:
— linii przerywanych — w po∏owie przerwy mi´-

dzy liniami, w osi linii,
— linii ciàg∏ej — poczàwszy od jej rozpocz´cia,

obok linii.
Odst´py te mogà ulec zmniejszeniu w zale˝noÊci
od warunków lokalnych, np. ∏uki poziome.

1. JeÊli dwa punkty le˝à na linii widma, nie powinny byç ∏àczone linià prostà, lecz do∏àczone do granic widma.
2. Pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w ISO/CIE 10526 i 10527 (pole obserwacji 2°) przy za-

stosowaniu kàta padania βv = 5°, βH = 5° i kàta obserwacji α = 0,3°.

Tabela 6.4. Wspó∏rz´dne punktów naro˝nych obszarów chromatycznoÊci promieniowania odbitego od korpusów
tymczasowych punktowych elementów odblaskowych
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Maksymalne odleg∏oÊci pomi´dzy punktowymi
elementami odblaskowymi umieszczanymi na
wyspach centralnych na skrzy˝owaniach i wysep-
kach na wlotach nie powinny byç wi´ksze od
1,0 m.
Rozmieszczenie punktowych elementów odblasko-
wych na ∏uku o niedostatecznej widocznoÊci poka-
zano na rys. 6.3.2, oznakowanie zanikajàcego pasa
ruchu na rys. 6.3.3, a oznakowanie czasowej zmia-
ny organizacji ruchu (roboty w pasie drogowym)
na rys. 6.3.4.
Przyk∏ad oznakowania typowego ma∏ego skrzy˝o-
wania z wyspà centralnà punktowymi elementami
odblaskowymi przedstawiono na rysunku 6.3.5.

Oznakowanie skrzy˝owania o nietypowym uk∏adzie
geometrycznym z ruchem okr´˝nym wokó∏ wyspy
centralnej przy wykorzystaniu kraw´˝nikowych
punktowych elementów odblaskowych przedsta-
wiono na rys. 6.3.6.
Elementy odblaskowe stosowane przy czasowych
zmianach w organizacji ruchu, np. roboty w pasie
drogowym, nale˝y umieszczaç w sposób gwarantu-
jàcy prawid∏owoÊç prowadzenia toru jazdy, odst´py
mi´dzy nimi nale˝y dobieraç indywidualnie w zale˝-
noÊci od geometrii drogi, wartoÊci skosów itp.
Zasady oznakowania punktowymi elementami od-
blaskowymi progów zwalniajàcych opisano
w punkcie 4.2.6.

Rys. 6.3.1. Symbole barwne punktowych elementów odblaskowych

Rys. 6.3.2. Rozmieszczenie punktowych elementów odblaskowych na ∏ukach o niedostatecznej widocznoÊci
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Rys. 6.3.3. Oznakowanie punktowymi elementami odbla-
skowymi zanikajàcego pasa ruchu

Rys. 6.3.4. Rozmieszczenie punktowych elementów od-
blaskowych przy przeprowadzeniu ruchu
z dwóch jezdni na jednà
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Rys. 6.3.5. Oznakowanie skrzy˝owania z ruchem wokó∏ wyspy centralnej punktowymi elementami odblaskowymi

Rys. 6.3.6. Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi skrzy˝owania o nietypowym uk∏adzie wlotów
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7. Znakowanie niektórych elementów dróg

7.1. Zasady ogólne

W niniejszym rozdziale okreÊlono szczegó∏owe za-
sady oznakowania nast´pujàcych elementów
dróg:
— odcinków prostych pomi´dzy skrzy˝owaniami,
— ∏uków poziomych,
— ∏uków pionowych wypuk∏ych,
— miejsc zmiany szerokoÊci jezdni,
— wlotów na skrzy˝owania,
— pasów w∏àczeƒ, wy∏àczeƒ i przeplatania,
— przejÊç dla pieszych,
— pasów ruchu dla autobusów,
— przystanków komunikacji zbiorowej,
— dróg dla rowerów i pieszo-rowerowych,
— przejazdów kolejowych.
Na odcinkach prostych mi´dzy skrzy˝owaniami
stosuje si´ oznakowanie prowadzàce ruch poprzez
wyznaczenie pasów ruchu i oddzielenie od jezdni
pasa dzielàcego, pobocza lub pasa awaryjnego.
Na ∏ukach poziomych i pionowych wypuk∏ych jezd-
ni dwukierunkowych dwupasowych zasadniczym
oznakowaniem jest wyznaczenie pasów ruchu li-
niami wskazujàcymi odcinki o dostatecznej i niedo-
statecznej widocznoÊci.
W miejscach zmiany szerokoÊci jezdni zastosowa-
ne oznakowanie wskazujàce zamkni´te lub zanika-
jàce pasy ruchu powinno sprowadzaç jadàcych na
pas ruchu, po którym mogà kontynuowaç jazd´,
preferujàc w miar´ mo˝liwoÊci kontynuacj´ ruchu
po prawym pasie.
Na wlotach na skrzy˝owania oddziela si´ przeciwne
kierunki ruchu, pasy ruchu, wskazuje dozwolone
kierunki jazdy, wyznacza miejsca zatrzymania po-
jazdów oraz miejsca przejÊç dla pieszych i przejaz-
dów dla rowerzystów.
Na pasach w∏àczania i wy∏àczania umieszcza si´
znaki prowadzàce kierowców po w∏aÊciwych to-
rach jazdy, wskazujàc obowiàzujàce kierunki jazdy.
PrzejÊcia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
wyznacza si´ na jezdniach zale˝nie od wyst´pujà-
cych potrzeb i przyj´tych zasad organizacji ruchu.
Pasy ruchu dla autobusów oddziela si´ od pozosta-
∏ej cz´Êci jezdni, wskazujàc przeznaczenie tych pa-
sów oraz miejsca, w których nale˝y je opuÊciç lub
mo˝na przez nie przeje˝d˝aç.
Na przejazdach kolejowych wyznacza si´ pasy ru-
chu oraz wskazuje miejsca zatrzymania pojaz-
dów.

7.2. Odcinki proste mi´dzy skrzy˝owaniami

Do oznakowania odcinków prostych mi´dzy skrzy-
˝owaniami stosuje si´ linie segregacyjne i kraw´-
dziowe.

Podzia∏ jezdni na pasy ruchu zale˝y od szerokoÊci
jezdni, funkcji drogi oraz nat´˝enia ruchu pojazdów
i mo˝e byç ró˝ny na ró˝nych odcinkach drogi.
O ile to mo˝liwe, szerokoÊci pasów ruchu powinny
odpowiadaç wartoÊciom zalecanym dla danego ro-
dzaju drogi, okreÊlonym w tabeli 2.1.
Podstawowy podzia∏ jezdni na pasy ruchu, bez
uwzgl´dnienia pasów postojowych, awaryjnych
lub poboczy okreÊlono w tabeli 7.1.

Tabela 7.1. Podzia∏ jezdni na pasy ruchu w zale˝noÊci od
szerokoÊci jezdni

Dopuszcza si´ inny ni˝ okreÊlony w tabeli 7.1 po-
dzia∏ jezdni na pasy ruchu pod warunkiem zacho-
wania okreÊlonych w tabeli 2.1 szerokoÊci pasów
ruchu, w zale˝noÊci od lokalnych potrzeb i warun-
ków ruchu, np. na jezdni z kraw´˝nikami istnieje za-
potrzebowanie na postój pojazdów, a warunki ru-
chu umo˝liwiajà wydzielenie pasa postojowego.

Kreski linii przerywanych wyznaczajàcych poszcze-
gólne pasy ruchu powinny zaczynaç si´ i koƒczyç
w tych samych przekrojach jezdni.

Przyk∏ady oznakowania jezdni na prostych odcin-
kach dróg mi´dzy skrzy˝owaniami pokazano na ry-
sunkach od 7.2.1 do 7.2.6, a mianowicie:
— jezdni jednokierunkowej o szerokoÊci 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).

Rys. 7.2.1. Oznakowanie jezdni jednokierunkowej bez
kraw´˝ników o szerokoÊci mniejszej od 6,0 m
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Rys. 7.2.2. Oznakowanie jezdni dwukierunkowej dwupa-
sowej:

a) z liniami kraw´dziowymi (pobocze ziemne)

b) z kraw´˝nikami

c) z kraw´˝nikami i pasem postojowym

Rys. 7.2.3. Oznakowanie jezdni jednokierunkowej dwu-
pasowej:

a) z liniami kraw´dziowymi i poboczem twardym

b) z kraw´˝nikami

c) z kraw´˝nikami i pasem postojowym

Rys. 7.2.4. Oznakowanie jezdni dwukierunkowej trzypa-
sowej:

a) z liniami kraw´dziowymi i poboczem twardym 
(opaska)

b) z kraw´˝nikami
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Rys. 7.2.5. Oznakowanie jezdni jednokierunkowej trzy-
pasowej:

a) z liniami kraw´dziowymi

b) z kraw´˝nikami

c) z kraw´˝nikiem jednostronnym

Dodatkowe pasy ruchu powinny wyst´powaç po
prawej stronie zasadniczego pasa ruchu.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje si´ przede wszyst-
kim na odcinkach wzniesieƒ na drogach jedno- i
dwujezdniowych. Dodatkowe pasy ruchu na dro-
gach jednojezdniowych stosuje si´ dla wprowadze-
nia kontrolowanych odcinków umo˝liwiajàcych
bezpieczne wyprzedzanie.

Rys. 7.2.6. Oznakowanie jezdni dwukierunkowej cztero-
pasowej:

a) z liniami kraw´dziowymi

b) z kraw´˝nikami

W zale˝noÊci od struktury ruchu i warunków lokal-
nych pasy takie mogà byç stosowane równie˝ poza
wzniesieniami.
Przyk∏ad 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 jezdni´ dwukierunkowà czteropa-
sowà pokazano na rysunku 7.2.8, a oznakowanie
przejazdów przez pas dzielàcy jezdnie pokazano na
rysunku 7.2.9.
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Rys. 7.2.7. Oznakowanie odcinka jezdni, na którym za-
stosowano dodatkowe pasy ruchu

Rys. 7.2.8. Oznakowanie jednokierunkowych i dwukie-
runkowych wjazdów i wyjazdów z obiektu
przydro˝nego
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Rys. 7.2.9. Oznakowanie przejazdów przez pas dzielàcy
jezdnie

7.3. ¸uki poziome

7.3.1. ¸uki poziome o dostatecznej widocznoÊci

¸ukami poziomymi o dostatecznej widocznoÊci sà
∏uki, na których d∏ugoÊç odcinka widocznoÊci
W jest wi´ksza od podanej w tabeli 7.2.

Tabela 7.2. Minimalne d∏ugoÊci odcinka widocznoÊci W

Zasady stosowania znaków poziomych na ∏ukach
o dostatecznej widocznoÊci sà takie same jak na
prostych odcinkach dróg (pkt 7.2) z wyjàtkiem ∏u-
ków oznaczonych znakiem A-1, A-2, A-3 lub A-4, na
których stosuje si´ znak P-6.
Na jezdniach o wi´cej ni˝ dwóch pasach ruchu, kre-
ski linii przerywanych rozdzielajàce poszczególne
pasy powinny byç naprzeciw siebie. Na zewn´trz-
nych liniach zwi´ksza si´ w tym celu odst´py mi´-
dzy kreskami, jak pokazano na rysunku 7.3.1.1.

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

Jezdnie dwukierunkowe dwupasowe nale˝y dzieliç
na pasy zgodnie z zasadami pokazanymi na rysun-
ku 7.3.1.2 i okreÊlonymi w tabeli 7.3.
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Rys. 7.3.1.2. Zasada podzia∏u jezdni dwupasowej na 
pasy ruchu na ∏ukach poziomych

Tabela 7.3. Podzia∏ jezdni dróg dwukierunkowych dwu-
pasowych

7.3.2. ¸uki poziome o niedostatecznej widocz-
noÊci

¸uki poziome o niedostatecznej widocznoÊci sà to
∏uki, na których minimalna d∏ugoÊç odcinka wi-
docznoÊci W jest mniejsza od podanej w tabeli 7.2.
Jezdnie na takich ∏ukach nale˝y znakowaç zale˝nie
od warunków widocznoÊci. W ocenie warunków
widocznoÊci nie uwzgl´dnia si´ pojedynczych s∏u-
pów czy drzew, tylko chwilowo ograniczajàcych wi-
docznoÊç kierujàcym pojazdami.
Sposób oznakowania jezdni na ∏uku nale˝y ustalaç
po okreÊleniu odcinków, na których widocznoÊç
jest mniejsza lub równa wartoÊciom podanym
w tabeli 7.2, oraz odcinków o wi´kszej widocznoÊci.

Oznakowanie jezdni drogi dwukierunkowej dwupa-
sowej na ∏uku poziomym o niedostatecznej widocz-
noÊci pokazano na rysunku 7.3.2.1. 
Na rysunku tym punkty A i C okreÊlajà poczàtek
i koniec odcinka ∏uku o widocznoÊci mniejszej ni˝
wymagana — dla jednego kierunku jazdy, punk-
ty D i B oznaczajà poczàtek i koniec odcinka ∏uku
o widocznoÊci mniejszej ni˝ wymagana — dla prze-
ciwnego kierunku.
Punkty A, B, C i D wyznacza si´ w taki sposób, ˝e
zespó∏ z∏o˝ony z obserwatora (idàcego z ty∏u) i jego
pomocnika (idàcego z przodu), zaopatrzony w link´
o d∏ugoÊci „W” podanej w tabeli 7.2, przechodzi
∏uk Êrodkiem wewn´trznego pasa ruchu, rozpoczy-
najàc przejÊcie w odpowiedniej odleg∏oÊci na pro-
stej przed ∏ukiem, trzymajàc link´ w napr´˝eniu.
Poczàtkowo obserwator widzi idàcego przed sobà
pomocnika. Punkt, w którym obserwator przestaje
widzieç pomocnika, odrzutowuje si´ na oÊ jezdni,
zaznaczajàc go jako punkt A. RównoczeÊnie po-
mocnik w taki sam sposób zaznacza na osi jezdni
swoje po∏o˝enie jako punkt B. Punkt, z którego ob-
serwator — w miar´ kontynuowania przejÊcia —
znów dostrzega pomocnika, zaznacza on jako
punkt C, a pomocnik zaznacza swoje po∏o˝enie jako
punkt D.
KolejnoÊç po∏o˝enia punktów A, B, C i D na ∏uku za-
le˝y od warunków widocznoÊci na ∏uku. Je˝eli nie-
dostateczna widocznoÊç wyst´puje tylko na poczàt-
ku ∏uku (dla danego kierunku), kolejnoÊç punktów
b´dzie A, C, B, D (rys. 7.3.2.1 lit. a). Je˝eli niedosta-
teczna widocznoÊç wyst´puje na ponad po∏owie
d∏ugoÊci ∏uku (tzn. cz´Êci ∏uku o niedostatecznej wi-
docznoÊci pokrywajà si´ w Êrodku ∏uku), kolejnoÊç
punktów b´dzie A, B, C, D (rys. 7.3.2.1 lit. b).
Dla sprawdzenia prawid∏owoÊci ustalenia punktów
A, B, C i D zaleca si´ dodatkowe przejÊcie ∏uku
w przeciwnym kierunku, równie˝ Êrodkiem we-
wn´trznego pasa ruchu.
JeÊli Êrodkowy odcinek CB ∏uku z ograniczonà wi-
docznoÊcià wyst´pujàcà tylko na jego poczàtkach
jest krótszy ni˝ 20 m, wówczas nale˝y przed∏u˝yç
odcinki AC i BD, do zetkni´cia si´ ich na Êrodku od-
cinka CB (punkt C pokrywa si´ wtedy z punktem B).
Je˝eli Êrodkowy odcinek ∏uku BC, na którym ogra-
niczona widocznoÊç wyst´puje dla obu kierunków,
jest krótszy ni˝ 20 m, nale˝y go symetrycznie prze-
d∏u˝yç tak, by odcinek ze znakiem P-4 wynosi∏ co
najmniej 20 m.
Je˝eli ∏uk poziomy o niedostatecznej widocznoÊci
wyst´puje ∏àcznie z ∏ukiem pionowym wypu-
k∏ym, nale˝y okreÊlaç odcinki o niedostatecznej
i dostatecznej widocznoÊci tak, jak podano
w punkcie 7.4.
Zasada podzia∏u poprzecznego jezdni dwukierun-
kowej dwupasowej na ∏uku o niedostatecznej wi-
docznoÊci jest taka sama jak na ∏uku o dostatecznej
widocznoÊci (pkt 7.3.1).
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Rys. 7.3.2.1. Oznakowanie jezdni dwukierunkowej dwupasowej na ∏uku poziomym o niedostatecznej widocznoÊci:

a) na poczàtkowych jego odcinkach

b) na poczàtkowych jego odcinkach i w Êrodku
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\7.4. ¸uki pionowe wypuk∏e

7.4.1. ¸uki pionowe wypuk∏e o dostatecznej wi-
docznoÊci

¸uki pionowe wypuk∏e o dostatecznej widocznoÊci
sà to ∏uki, których minimalna d∏ugoÊç odcinka wi-
docznoÊci jest wi´ksza od okreÊlonej w tabeli 7.2.

7.4.2. ¸uki pionowe wypuk∏e o niedostatecznej
widocznoÊci

¸uki pionowe wypuk∏e o niedostatecznej widoczno-
Êci sà to ∏uki, na których minimalna d∏ugoÊç odcinka
widocznoÊci jest mniejsza od okreÊlonej w tabeli 7.2.
¸uki pionowe wypuk∏e o niedostatecznej widoczno-
Êci znakuje si´ tak jak ∏uki poziome o niedostatecz-
nej widocznoÊci. Wyznaczanie punktów A, B,
C i D dokonuje si´ podobnie jak na ∏ukach pozio-
mych. W tym jednak przypadku pomocnik jest
przepasany jaskrawà taÊmà o szerokoÊci ok. 10 cm,
umocowanà na wysokoÊci 1,0 m nad jezdnià, lub
ma na plecach umocowany na tej wysokoÊci ja-
skrawy prostokàt, a obserwator obserwuje ten pas
lub prostokàt przez otwór w tarczy przyrzàdu poka-
zanego na rysunku 7.4.1.1.
Zespó∏ mo˝e posuwaç si´ wzd∏u˝ ∏uku w dowol-
nym punkcie przekroju poprzecznego jezdni. JeÊli
∏uk pionowy pokrywa si´ z poziomym, wówczas ze-
spó∏ powinien posuwaç si´ po Êrodku wewn´trzne-
go pasa ruchu.
Tak samo jak w przypadku wyznaczania punktów A,
B, C i D na ∏uku poziomym, obserwator zaznacza na
jezdni punkt A, gdy przestaje widzieç oznakowanie
pomocnika przez otwór tarczy, a jednoczeÊnie po-
mocnik zaznacza swoje po∏o˝enie jako punkt B.
W chwili, gdy obserwator znowu zobaczy oznako-

wanie pomocnika, zaznacza on punkt C, a pomoc-
nik punkt D. W celu sprawdzenia poprawnoÊci wy-
ników zespó∏ powinien wykonaç obserwacj´, rów-
nie˝ w przeciwnym kierunku.

Rys. 7.4.1.1. Przyrzàd do wyznaczania odcinków widocz-
noÊci na ∏ukach pionowych

Oznakowanie jezdni drogi dwukierunkowej dwupa-
sowej na ∏uku pionowym wypuk∏ym o niedosta-
tecznej widocznoÊci tylko na poczàtkowych jego
odcinkach pokazano na rysunku 7.4.1.2 lit. a,
a w przypadku ∏uku z niedostatecznà widocznoÊcià
w Êrodkowej cz´Êci ∏uku — na rys. 7.4.1.2 lit. b.
JeÊli Êrodkowy odcinek ∏uku pionowego z ograni-
czonà widocznoÊcià wyst´pujàcà tylko na jego po-
czàtkach jest krótszy od 20 m, to nale˝y odcinki AC
i BD przed∏u˝yç do zetkni´cia si´ ich na Êrodku od-
cinka CB.

Rys. 7.4.1.2. Oznakowanie jezdni dwukierunkowej dwupasowej na ∏uku pionowym wypuk∏ym o niedostatecznej
widocznoÊci:

a) na poczàtkowych jego odcinkach
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Je˝eli Êrodkowy odcinek ∏uku BC, na którym ogra-
niczona widocznoÊç wyst´puje dla obu kierunków,
jest krótszy od 20 m, nale˝y go symetrycznie prze-
d∏u˝yç tak, by odcinek ze znakiem P-4 wynosi∏ co
najmniej 20 m.

7.5. Miejsca zmian szerokoÊci jezdni

Je˝eli na drodze wyst´puje zw´˝enie jezdni
niepowodujàce zmniejszenia liczby pasów ruchu,
wówczas nale˝y na d∏ugoÊci zw´˝onego odcinka
jezdni zmniejszyç szerokoÊç pasa lub pasów ru-
chu przy zastosowaniu wzd∏u˝ kraw´dzi jezdni
skosów:
— 1:10 na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci do

70 km/h,
— 1:20 na pozosta∏ych drogach.
SzerokoÊç zw´˝onego pasa ruchu powinna wyno-
siç co najmniej 2,80 m na drogach o dopuszczalnej

pr´dkoÊci do 60 km/h i co najmniej 3,00 m na pozo-
sta∏ych drogach.
Przed zw´˝eniem stosuje si´ znak P-21, którego li-
nia ograniczajàca powierzchni´ stanowi przed∏u˝e-
nie znaku P-7, je˝eli jezdnia nie ma kraw´˝nika lub
rozpoczyna si´ w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝
0,10 m od kraw´˝nika.
Przyk∏ady zw´˝enia jezdni bez zmiany liczby pasów
ruchu pokazano na rysunku 7.5.1.
Je˝eli zw´˝enie jezdni uniemo˝liwia dalsze prowa-
dzenie takiej samej liczby pasów ruchu, wówczas
nale˝y zamknàç skrajny lewy pas ruchu, stosujàc
znak P-21. Pas ten oddziela si´ od sàsiedniego pasa
ruchu znakiem P-1c i umieszcza si´ na nim strza∏ki
naprowadzajàce P-9b.
Zamykanie prawych skrajnych pasów dopuszcza
si´ wyjàtkowo, gdy warunki geometryczne unie-
mo˝liwiajà inne rozwiàzania. 
Przyk∏ady zw´˝enia jezdni ze zmianà liczby pasów
ruchu pokazano na rysunkach: 7.5.2, 7.5.3 i 7.5.4.

b) na ponad po∏owie d∏ugoÊci ∏uku

Rys. 7.5.1. Oznakowanie zw´˝enia jezdni bez zmiany liczby pasów ruchu:

a) prawostronne — jezdni bez kraw´˝nika
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b) prawostronne — jezdni z kraw´˝nikiem

c) dwustronne — jezdni z kraw´˝nikami

Rys. 7.5.2. Oznakowanie zw´˝enia jezdni ze zmianà 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 dwupasowà

Rys. 7.5.4. Oznakowanie odcinka przechodzenia drogi dwujezdniowej czteropasowej w drog´ jednojezdniowà
dwupasowà:

a) gdy jezdnia dwukierunkowa stanowi przed∏u˝enie jezdni jednokierunkowej

b) gdy jezdnia dwukierunkowa po∏o˝ona jest na osi drogi dwujezdniowej lub przechodzi w jezdni´ jednokierunkowà
bez zmiany kierunku



Dziennik Ustaw Nr 220 — 304 — Poz. 2181  

7.6. Wloty dróg na skrzy˝owania

7.6.1. Zasady ogólne

Znaki poziome na wlotach dróg na skrzy˝owania
stosuje si´ w celu:
— rozdzielenia kierunków ruchu,
— wyznaczenia pasów ruchu,
— okreÊlenia kierunku jazdy przez skrzy˝owanie,
— wskazania miejsca bezwzgl´dnego lub warun-

kowego zatrzymania,
— umo˝liwienia pieszym i rowerzystom bezpiecz-

nego przekraczania jezdni,
— zapewnienia najlepszego wykorzystania po-

wierzchni jezdni,
— przekazania informacji uzupe∏niajàcej do zna-

ków pionowych.
Oznakowanie wlotów wykonuje si´ wed∏ug jedna-
kowych zasad, bez wzgl´du na to, czy droga ma
znaki poziome na ca∏ej d∏ugoÊci, czy te˝ wymagane
jest tylko oznakowanie samego wlotu. Gdy ca∏a
droga nie jest znakowana, znaki poziome nale˝y
stosowaç na wlotach g∏ównych i podporzàdkowa-
nych na odcinku nie krótszym ni˝ 30 m przy do-
puszczalnej pr´dkoÊci na wlocie do 60 km/h
i 120 m przy pr´dkoÊciach wi´kszych.
Je˝eli przedstawione na rysunkach rozwiàzanie za-
k∏ada istnienie kraw´˝nika, a w rzeczywistoÊci kra-
w´˝nik nie wyst´puje, wówczas nale˝y stosowaç li-
nie P-7b lub P-7d.

7.6.2. Opisy szczegó∏owe

7.6.2.1. Wloty dróg równorz´dnych

Zastosowanie oznakowania poziomego na wlotach
dróg równorz´dnych polega na umieszczeniu na
ka˝dym wlocie znaku P-14 oraz znaków pod∏u˝-
nych, poprzecznych, uzupe∏niajàcych i strza∏ek,
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w punkcie 7.6.1.
Na wlotach jezdni dwukierunkowych dwupaso-
wych o szerokoÊci 6 m i wi´kszej wyznaczanie linii
podwójnej ciàg∏ej jest obowiàzkowe.
Przyk∏ad oznakowania wlotu drogi dwukierunko-
wej dwupasowej na skrzy˝owaniu dróg równorz´d-
nych pokazano na rysunku 7.6.2.1.

7.6.2.2. Wloty dróg podporzàdkowanych

Na wlotach dróg podporzàdkowanych stosuje si´
linie warunkowego lub bezwzgl´dnego zatrzyma-
nia wed∏ug zasad okreÊlonych w punktach 4.2.3
i 4.2.4.
Ponadto umieszcza si´ znaki pod∏u˝ne, poprzeczne,
uzupe∏niajàce i strza∏ki, w zale˝noÊci od sposobu pod-
porzàdkowania drogi i zastosowanej organizacji ru-
chu zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.6.1.

Rys. 7.6.2.1. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
dwupasowej na skrzy˝owaniu dróg równo-
rz´dnych:

a) bez przejÊcia dla pieszych

b) z przejÊciem dla pieszych

Je˝eli ruch jest podporzàdkowany znakiem piono-
wym B-20 „STOP”, wówczas na jezdni umieszcza
si´ znaki P-12 i P-16. Wzajemne rozmieszczenie
znaków poprzecznych i uzupe∏niajàcych 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 linià bezwzgl´dnego zatrzymania

Znak P-12 umieszcza si´ 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 podporzàdkowany znakiem piono-
wym A-7 „ustàp pierwszeƒstwa”, wówczas na
jezdni umieszcza si´ znaki P-13 i P-15.
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Rys. 7.6.2.3. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
dwupasowej z linià bezwzgl´dnego zatrzy-
mania

Rys. 7.6.2.4. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
dwupasowej z linià bezwzgl´dnego zatrzy-
mania i przejÊciem dla pieszych

Przyk∏ady oznakowania wlotów dróg podporzàdko-
wanych oznakowanych znakiem pionowym A-7 po-
kazano na rysunkach od 7.6.2.5 do 7.6.2.7.

Rys. 7.6.2.5. Oznakowanie wlotu drogi jednokierunkowej
dwupasowej z linià z∏o˝onà z trójkàtów

W przypadkach koniecznoÊci zastosowania wi´k-
szych promieni skr´tu w lewo z wlotu z pierwszeƒ-
stwem przejazdu, dopuszcza si´ sposób oznakowa-
nia przedstawiony na rysunku 7.6.2.8.

Rys. 7.6.2.6. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
wielopasowej z linià warunkowego zatrzy-
mania z∏o˝onà z trójkàtów i przejÊciem dla
pieszych

Rys. 7.6.2.7. Oznakowanie wlotu drogi jednokierunkowej
z linià warunkowego zatrzymania z∏o˝onà
z trójkàtów i wydzielonym pasem ruchu dla
pojazdów skr´cajàcych
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Rozwiàzanie przedstawione na rys. 7.6.2.8 lit. b po-
zwala na:
— zwi´kszenie odst´pu bezpieczeƒstwa mi´dzy re-

lacjami skr´tnymi na wlotach,
— przesuni´cie pojazdów oczekujàcych na wlo-

tach do kraw´dzi jezdni, poprawiajàc tym sa-
mym warunki widocznoÊci na skrzy˝owaniu,

— zastosowanie wi´kszych promieni skr´tów w le-
wo.

Rys. 7.6.2.8. Oznakowanie skrzy˝owania umo˝liwiajàce
zwi´kszenie promienia skr´tu w lewo:

a) z zastosowaniem linii P-3b

b) z zastosowaniem powierzchni wy∏àczonej z ruchu

7.6.2.3. Wloty dróg z pierwszeƒstwem

Na wlotach dróg z pierwszeƒstwem przejazdu sto-
suje si´ znaki pod∏u˝ne, uzupe∏niajàce oraz strza∏ki
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w punkcie 7.6.1.
Je˝eli geometria skrzy˝owania lub torów jazdy na
skrzy˝owaniu mo˝e byç utrudniona w odbiorze
przez kierujàcych albo skrzy˝owanie jest rozleg∏e,
stosuje si´ linie segregacyjne (kontynuacj´ pasów
ruchu) na skrzy˝owaniu.
Przyk∏ady oznakowania wlotów dróg z pierwszeƒ-
stwem przejazdu na skrzy˝owaniu pokazano na ry-
sunkach 7.6.2.9 i 7.6.2.10.

Rys. 7.6.2.9. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
dwupasowej z pierwszeƒstwem przejazdu

Rys. 7.6.2.10. Oznakowanie wlotu jezdni jednokierunko-
wej z pierwszeƒstwem przejazdu z dodat-
kowym pasem ruchu dla pojazdów skr´ca-
jàcych w lewo
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7.6.2.4. Wloty dróg na skrzy˝owania z sygnaliza-
cjà Êwietlnà

Na wlotach dróg na skrzy˝owania, na których za-
stosowano sygnalizacj´ Êwietlnà, stosuje si´ znaki
poziome wynikajàce z zasad pierwszeƒstwa obo-
wiàzujàcego na tych wlotach w czasie, gdy sygna-
lizacja nie jest czynna. Zasady te okreÊlono w punk-
tach od 7.6.2.1 do 7.6.2.3.
Przed sygnalizatorami umieszcza si´ na ka˝dym pa-
sie ruchu znak P-14 prostopadle do osi jazdy pojaz-
dów w miejscu zapewniajàcym dobrà widocznoÊç
sygnalizatorów dla kierujàcych, jednak w odleg∏o-
Êci nie mniejszej ni˝ okreÊlono w punkcie 4.2.5 i po-
kazano na rysunku 7.6.2.11.
Je˝eli z geometrii wlotu lub rozmieszczenia sy-
gnalizatorów wynika koniecznoÊç wyznaczenia
miejsc zatrzymania oddzielnie dla ka˝dego pasa
ruchu, wówczas stosuje si´ lini´ warunkowego
zatrzymania z∏o˝onà z prostokàtów — „schod-
kowà”.
Przyk∏ad zastosowania „schodkowej” linii warun-
kowego zatrzymania z∏o˝onej z prostokàtów na
wlocie z sygnalizacjà Êwietlnà pokazano na rysun-
ku 7.6.2.12.
W przypadku wyznaczenia przejÊcia dla pieszych
na wlocie z sygnalizacjà Êwietlnà nale˝y zachowaç
odpowiednià odleg∏oÊç znaków poprzecznych mi´-
dzy sobà, jak pokazano na rysunku 7.6.2.13.
Strza∏ki kierunkowe mogà byç dodatkowo usytu-
owane poza sygnalizatorami.

Rys. 7.6.2.11. Umieszczenie linii warunkowego zatrzyma-
nia z∏o˝onej z prostokàtów przed sygnaliza-
torami

Rys. 7.6.2.12. Oznakowanie wlotu jezdni jednokierunkowej wielopasowej ze „schodkowà” linià warunkowego zatrzy-
mania z∏o˝onà z prostokàtów:

a) bez przejÊcia dla pieszych
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7.6.3. Przebieg linii kraw´dziowych w obszarze
skrzy˝owaƒ i zjazdów

7.6.3.1. Przebieg linii kraw´dziowych na skrzy˝o-
waniach i zjazdach na drogach posiadajà-
cych utwardzone pobocza

Na drogach posiadajàcych utwardzone pobocza
sposób umieszczania linii kraw´dziowych powi-
nien byç zgodny z rysunkami od 7.6.3.1 do 7.6.3.4.
Zaleca si´ poszerzanie jezdni kosztem pobocza
w rejonie skrzy˝owaƒ do wykonywania dodatko-
wych pasów, przede wszystkim dla skr´tów w lewo
oraz budowy azyli dla pieszych. Przyk∏ad rozwiàza-
nia przedstawiono na rys. 7.6.3.4.

7.6.3.2. Przebieg linii kraw´dziowych na skrzy˝o-
waniach i zjazdach na drogach bez utwar-
dzonych poboczy

Na drogach bez utwardzonych poboczy sposób
umieszczania linii kraw´dziowych jest analogiczny

jak przedstawiony w pkt 7.6.3.1, z tym ˝e linie kra-
w´dziowe umieszcza si´ na kraw´dzi jezdni.

Rys. 7.6.3.1. Kszta∏towanie linii kraw´dziowych na
zjazdach indywidualnych i publicznych
o szer. < 6,0 m

W przypadku zaistnienia lokalnego poszerzenia
jezdni zaleca si´ stosowanie rozwiàzania jak na
rys.7.6.3.4.

b) z przejÊciem dla pieszych

Rys. 7.6.2.13. Oznakowanie wlotu z wydzielonymi pasami ruchu dla pojazdów skr´cajàcych i przejÊciem dla pieszych
na skrzy˝owaniu z sygnalizacjà Êwietlnà
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Rys. 7.6.3.2. Kszta∏towanie linii kraw´dziowych na skrzy˝owaniach z drogami, na których ze wzgl´du na szerokoÊç nie
jest mo˝liwe wyznaczenie pasów na wlocie

Rys. 7.6.3.3. Kszta∏towanie linii kraw´dziowych na skrzy˝owaniach z drogami, na których wyznaczono pasy ruchu

Rys. 7.6.3.4. Przyk∏ad wykorzystania poboczy do wykonania dodatkowych pasów ruchu oraz przejÊç dla pieszych
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7.7. Pasy wy∏àczania, w∏àczania i przeplatania

7.7.1. Zasady ogólne

Pasy w∏àczania i wy∏àczania sà to dodatkowe pasy
ruchu u∏atwiajàce kierujàcym p∏ynne wje˝d˝anie
na drog´ lub jej opuszczanie.

Je˝eli odleg∏oÊç mi´dzy wlotem a wylotem drogi
poprzecznej uniemo˝liwia wyznaczenie odr´bnych
pasów w∏àczania i wy∏àczania, wówczas dodatko-
wy pas ruchu, wspólny dla wje˝d˝ajàcych na drog´
i zje˝d˝ajàcych z niej pojazdów, oznacza si´ jako je-
den z pasów przeplatania.

Je˝eli przedstawione na rysunkach rozwiàzanie za-
k∏ada istnienie kraw´˝nika, a w rzeczywistoÊci kra-
w´˝nik nie wyst´puje, wówczas nale˝y stosowaç li-
nie P-7b (P-d).

7.7.2. Opisy szczegó∏owe

7.7.2.1. Pasy wy∏àczania

Pas wy∏àczania oddziela si´ od pasa ruchu jezdni
g∏ównej linià wydzielajàcà. Przed rozwidleniem li-
nia wydzielajàca przechodzi w lini´ ciàg∏à P-2b, któ-
ra poprzedza powierzchni´ wy∏àczonà z ruchu.
Na jezdni g∏ównej wyznacza si´ linie segregacyjne
przerywane oraz (w zale˝noÊci od potrzeb) linie kra-
w´dziowe. Je˝eli liczba pojazdów opuszczajàcych
jezdni´ g∏ównà jest znaczna, wówczas oddziela si´
linià ciàg∏à dwa zewn´trzne pasy ruchu na jezdni
g∏ównej w celu ograniczenia zmiany pasów ruchu
w obr´bie pasa wy∏àczania. Na pasie wy∏àczania
umieszcza si´ strza∏ki kierunkowe.
Przyk∏ady oznakowania pasów wy∏àczania na w´-
z∏ach pokazano na rysunku 7.7.2.1.

Rys. 7.7.2.1. Oznakowanie pasów wy∏àczania:

a) w prawo z jezdni jednokierunkowej dwupasowej

b) w lewo jako przed∏u˝enie pasa ruchu
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7.7.2.2. Pasy w∏àczania

Pas w∏àczania oddziela si´ od pasa ruchu jezdni
g∏ównej takimi samymi liniami jak pas wy∏àczania,
lecz w odwrotnej kolejnoÊci. Na pasie w∏àczania
umieszcza si´ strza∏ki naprowadzajàce. Przyk∏ady
oznakowania pasa w∏àczania pokazano na rysun-
ku 7.7.2.2.
Je˝eli pas w∏àczania nie koƒczy si´, a jego kontynu-
acjà jest pas ruchu, wówczas nie stosuje si´ strza-
∏ek naprowadzajàcych, a do oddzielenia od pasa
sàsiedniego stosuje si´ lini´ P-2a i P-1b do oddzie-
lenia pasów na jezdni g∏ównej (rys. 7.7.2.3).

Je˝eli jezdnia ∏àcznicy ma dwa pasy ruchu, wów-
czas ∏àcznic´ nale˝y zaw´ziç do jednego pasa ru-
chu i kontynuowaç go jako pas w∏àczania, jak poka-
zano na rysunku 7.7.2.4.
Je˝eli pas w∏àczania nie zosta∏ geometrycznie wy-
tworzony, a liczba pojazdów wyje˝d˝ajàcych z ∏àcz-
nicy jest znaczna, wówczas mo˝na przed miejscem
w∏àczenia zw´ziç jezdni´ g∏ównà i utworzyç pas
w∏àczania z zewn´trznego pasa ruchu tej jezdni. Na
w´z∏ach miejskich dopuszcza si´ — w celu u∏atwie-
nia ruchu autobusów komunikacji zbiorowej — wy-
dzielenie prawego pasa jezdni g∏ównej przed miej-
scem w∏àczenia, jako pasa dla autobusów.

Rys. 7.7.2.4. Oznakowanie w∏àczenia ∏àcznicy dwupasowej

Rys. 7.7.2.3. Oznakowanie pasa w∏àczania stanowiàcego dodatkowy pas ruchu

Rys. 7.7.2.2. Oznakowanie pasa w∏àczania na jezdni dwupasowej bez kraw´˝ników
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7.7.2.3. Pasy przeplatania

Je˝eli miejsca wlotu i wylotu uniemo˝liwiajà od-
dzielne wyznaczenie pasa w∏àczania i wy∏àczania,
wówczas wydziela si´ jeden pas stanowiàcy po∏à-
czenie pasów w∏àczania i wy∏àczania. Pas ten wraz
z sàsiednim pasem ruchu jezdni g∏ównej tworzà
pasy przeplatania. Pasy te oddziela si´ od pozosta-
∏ych pasów ruchu na jezdni g∏ównej linià ciàg∏à

(znak P-2a), a mi´dzy sobà linià wydzielajàcà. Na
dodatkowym pasie stanowiàcym po∏àczenie pa-
sów w∏àczania i wy∏àczania od po∏owy jego d∏ugo-
Êci do koƒca wyznacza si´ strza∏ki kierunkowe.
Przyk∏ad oznakowania pasów przeplatania pokaza-
no na rysunku 7.7.2.5.
W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y eliminowaç przeplata-
nie z jezdni g∏ównej i stosowaç jezdni´ zbierajàco-
-rozprowadzajàcà, jak pokazano na rysunku 7.7.2.6.

Rys. 7.7.2.6. Oznakowanie pasów przeplatania poza jezd-
nià g∏ównà

Rys. 7.7.2.5. Oznakowanie pasów przeplatania na jezdni
g∏ównej
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7.8. PrzejÊcia dla pieszych

PrzejÊcia dla pieszych w rejonach skrzy˝owaƒ zale-
ca si´ lokalizowaç w miejscu umo˝liwiajàcym za-
trzymanie pojazdów mi´dzy przejÊciem a kraw´-
dzià jezdni poprzecznej, tzn. w odleg∏oÊci nie
mniejszej ni˝ 5,0 m od tej kraw´dzi. Zasada ta doty-
czy w szczególnoÊci wlotów dróg równorz´dnych
i podporzàdkowanych.
Sposób lokalizacji przejÊç dla pieszych przy skrzy-
˝owaniu pokazano na rysunku 7.8.1.

Rys. 7.8.1. Lokalizacja przejÊç dla pieszych na skrzy˝owaniu

Wyznaczajàc przejÊcie dla pieszych, nale˝y przekrój
jezdni podzieliç symetrycznie w ten sposób, aby
skrajna linia przejÊcia nie styka∏a si´ z kraw´dzià
jezdni. Odleg∏oÊç r tej linii od kraw´dzi oblicza si´
ze wzoru:

a – (n – 0,5)
r = ——————

2
gdzie:
n — pe∏na liczba metrów szerokoÊci jezdni,
a — szerokoÊç jezdni.

Zasad´ rozmieszczenia pasów przejÊcia dla pie-
szych pokazano na rysunku 7.8.2.

Rys. 7.8.2. Rozmieszczenie pasów przejÊcia dla pieszych
w przekroju poprzecznym:

a) drogi

b) torowiska tramwajowego

Kreski przerywanych linii segregacyjnych powinny
znajdowaç si´ nie bli˝ej ni˝ 2,0 m od kraw´dzi
przejÊcia. Rozmieszczenie linii pod∏u˝nych przej-
Êcia w stosunku do linii segregacyjnych i strza∏ek
pokazano na rysunku 7.8.3.

Rys. 7.8.3. Rozmieszczenie linii segregacyjnych i strza∏ek
w stosunku do przejÊcia dla pieszych

PrzejÊcia przez drog´ dwujezdniowà wyznacza si´
oddzielnie przez ka˝dà jezdni´. Zaleca si´ stosowa-
nie przejÊç, które nie stanowià wzajemnego prze-
d∏u˝enia w linii prostej (rys. 7.8.4). PrzejÊcie przez
drugà jezdni´ powinno byç przesuni´te w prawo.

Rys. 7.8.4. Sposób wyznaczenia przejÊç dla pieszych
przez drog´ dwujezdniowà przesuni´tych
wzgl´dem siebie
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Znak P-10 umieszcza si´ na torowiskach wyodr´b-
nionych z jezdni kraw´˝nikiem lub oddzielonych od
pasów ruchu znakami poziomymi, a tak˝e na po-
wierzchniach wy∏àczonych z ruchu, przerywajàc
w tym miejscu liniowanie równoleg∏e oraz linie
ograniczajàce.
Je˝eli odleg∏oÊç mi´dzy kraw´dzià jezdni a torowi-
skiem wyodr´bnionym z jezdni jest mniejsza lub
równa 2,0 m, wówczas przejÊcie przez torowisko
wyznacza si´ jako kontynuacj´ przejÊcia przez jezd-
ni´, je˝eli zaÊ odleg∏oÊç ta jest wi´ksza od 2,0 m,
wówczas znaku P-10 na tej powierzchni nie umiesz-
cza si´ (rys. 7.8.5).

Rys. 7.8.5. Oznakowanie przejÊç dla pieszych przez jezd-
ni´ i torowisko wyodr´bnione z jezdni

PrzejÊcie przez torowisko nie wyodr´bnione z jezd-
ni, lecz oddzielone od pasów ruchu linià kraw´dzio-
wà lub powierzchnià wy∏àczonà z ruchu, nale˝y wy-
znaczaç na ca∏ym przekroju jezdni, jak pokazano na
rysunku 7.8.6.

Rys. 7.8.6. Oznakowanie przejÊcia dla pieszych przez
jezdni´ i torowisko oddzielone od jezdni zna-
kami poziomymi

PrzejÊcie dla pieszych stanowiàce jednoczeÊnie
dojÊcie do przystanku tramwajowego mo˝e byç po-
szerzone na tej cz´Êci jezdni, po której znajduje si´
przystanek, jak pokazano na rysunku 7.8.7.

Rys. 7.8.7. Sposób wyznaczenia poszerzonego przej-
Êcia dla pieszych przy przystanku tramwa-
jowym

Na dwukierunkowych jezdniach zaleca si´ stoso-
wanie w okolicy osi jezdni stref dajàcych mo˝li-
woÊç bezpiecznego zatrzymania si´ pieszego. Stre-
fy takie wyznaczaç mo˝na przez odpowiednie pro-
wadzenie podwójnej linii ciàg∏ej i wybudowanie
(zainstalowanie) wysepki dzielàcej jezdni´, jak po-
kazano na rysunku 7.8.8.
Je˝eli kierunki ruchu na drodze rozdzielone zosta∏y
przy zastosowaniu znaku P-21, wówczas znak P-10
umieszcza si´ tak˝e na powierzchni wy∏àczonej
z ruchu (rys. 7.8.9).
O wyznaczeniu przejÊç dla pieszych powinny decy-
dowaç warunki ruchu oraz istniejàce ciàgi piesze.
Miejscami naturalnymi sà w szczególnoÊci skrzy˝o-
wania.

Rys. 7.8.8. Wyznaczanie stref oczekiwania dla pieszych
przy zastosowaniu wysepek wyodr´bnionych
z jezdni
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Rys. 7.8.9. Sposób wyznaczenia przejÊcia dla pieszych
przez powierzchni´ wy∏àczonà z ruchu

Wyznaczenie przejÊcia tylko na jednym wlocie (wy-
locie) drogi na skrzy˝owanie oznacza jednoczeÊnie
zakaz przekraczania przez pieszych tej jezdni na dru-
gim wlocie (wylocie) oraz w odleg∏oÊci 100 m od
niego. Dopuszczalne rozmieszczenie przejÊç przy
skrzy˝owaniu pokazano na rysunku 7.8.10. W przy-
padku niepe∏nego wyznaczenia przejÊç pozosta∏e
naro˝niki skrzy˝owania nale˝y ogrodziç.

Rys. 7.8.10. Wyznaczenie przejÊç dla pieszych przy skrzy-
˝owaniu czteroramiennym umo˝liwiajàcych
pieszym przekraczanie jezdni:

a) na wszystkich wlotach

b) na trzech wlotach

c) na dwóch wlotach

7.9. Pasy ruchu dla autobusów

Pas ruchu dla autobusów powinien mieç szerokoÊç
co najmniej 3,0 m i byç oddzielony od pozosta∏ych
pasów ruchu w tym samym kierunku linià P-1c lub
P-2b, a od pasa ruchu w kierunku przeciwnym linià
podwójnà ciàg∏à P-4.
Je˝eli na pasie ruchu dla autobusów dopuszcza si´
omijanie autobusów stojàcych na przystanku bez
zatoki, wówczas szerokoÊç pasa powinna wynosiç
co najmniej 5,5 m.
Na poczàtkowym odcinku pasa ruchu dla autobu-
sów rozpoczynajàcym si´ mi´dzy skrzy˝owaniami
umieszcza si´ strza∏ki naprowadzajàce (znaki P-9a
lub P-9b) na przemian z napisem „BUS” co 30 m.
Napis „BUS” powtarza si´ nast´pnie co 50 m na
ca∏ej d∏ugoÊci pasa dla autobusów. Oznakowanie
poczàtku pasa ruchu dla autobusów pokazano na
rysunku 7.9.1.

Rys. 7.9.1. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów:

a) rozpoczynajàcego si´ za skrzy˝owaniem
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Oznakowanie zakoƒczenia pasa ruchu dla autobu-
sów przed skrzy˝owaniem zale˝y od przyj´tych na
wlocie zasad organizacji ruchu i pokazane zosta∏o
na rysunku 7.9.2.
Je˝eli z wydzielonego przy prawej kraw´dzi jezdni
pasa ruchu dla autobusów cz´Êç autobusów skr´ca
w lewo lub pas prawy jest wydzielony dla skr´tu
w prawo, wówczas mo˝na w celu umo˝liwienia

bezpiecznej zmiany pasa ruchu stosowaç sygnali-
zacj´ Êwietlnà tworzàcà tzw. „Êluz´”, która umo˝li-
wia wykonanie tego manewru autobusem, zatrzy-
mujàc inne pojazdy. Sposób oznakowania „Êluzy”
pokazano na rysunku 7.9.3.
Pas ruchu dla autobusów o kierunku przeciwnym
do kierunku na sàsiednim pasie ruchu pokazano na
rys. 7.9.4.

b) rozpoczynajàcego si´ mi´dzy skrzy˝owaniami

Rys. 7.9.2. Oznakowanie zakoƒczenia pasa ruchu dla autobusów przed skrzy˝owaniem:

a) z dopuszczeniem skr´tu w prawo dla innych pojazdów

b) z zakazem skr´tu w prawo dla innych pojazdów

Rys. 7.9.3. Oznakowanie zakoƒczenia pasa ruchu dla autobusów przed skrzy˝owaniem ze Êluzà sygnalizacyjnà
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7.10. Przystanki komunikacji zbiorowej

Je˝eli przystanek autobusowy nie ma zatoki lub
gdy przystanek tramwajowy nie ma wysepki dla
pasa˝erów, wyznacza si´ lini´ przystankowà (znak
P-17). Przed przystankami tramwajowymi bez wy-
sepek umieszcza si´ ponadto znaki P-14, okreÊlajà-
ce miejsce zatrzymania pojazdów, oraz znaki P-6
ostrzegajàce o zbli˝aniu si´ do przystanku.

Sposób oznakowania jezdni w rejonie przystanków
tramwajowych bez wysepek dla pasa˝erów poka-
zano na rys. 7.10.1.
Je˝eli wysepka dla pasa˝erów ma szerokoÊç mniej-
szà od 3,5 m i nie jest od jezdni odgrodzona barier-
kami ochronnymi, wówczas wyznacza si´ stref´
bezpieczeƒstwa, stosujàc bàdê lini´ kraw´dziowà
ciàg∏à, bàdê powierzchni´ wy∏àczonà z ruchu. Przy-
k∏ady oznakowania rejonu wysepek tramwajowych
pokazano na rysunku 7.10.2.

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

a) z ruchem pojazdów po torowisku b) z ruchem pojazdów poza torowiskiem

Rys. 7.10.1. Oznakowanie jezdni w rejonie przystanków tramwajowych bez wysepek:
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Rys. 7.10.2. Oznakowanie strefy bezpieczeƒstwa w rejonach wàskich wysepek tramwajowych:

a) szerszej ni˝ 0,5 m b) równej 0,5 m
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Znak P-17 stosuje si´ do znakowania na przystankach
autobusowych (trolejbusowych) bez zatok — zlokali-
zowanych na jezdni lub na poboczu. Przyk∏ady ozna-
kowania przystanku autobusowego (trolejbusowego)
linià przystankowà pokazano na rysunku 7.10.3.

Rys. 7.10.3. Oznakowanie przystanku autobusowego:

a) na jezdni b) na poboczu

Przystanek zlokalizowany w zatoce oddziela si´ od
pasa ruchu linià kraw´dziowà przerywanà (znak
P-7a), jak pokazano na rysunku 7.10.4.

Rys. 7.10.4. Oznakowanie przystanku autobusowego
w zatoce:

a) bez wysepki rozdzielajàcej

b) z wysepkà rozdzielajàcà

Minimalna d∏ugoÊç linii przystankowej P-17 wyno-
si 30 m. Je˝eli cz´stotliwoÊç podje˝d˝ania autobu-
sów (trolejbusów) jest tak du˝a, ˝e nie mieszczà si´
na odcinku 30 m, to d∏ugoÊç linii przed∏u˝a si´
o n5,0 [m], gdzie n = 1, 2, ... 6.
Przystanki autobusowe (trolejbusowe) bez zatok na
drogach dwukierunkowych mo˝na wyznaczaç z od-
gi´ciem torów jazdy, jak pokazano na rysunku 7.10.5.

Rys. 7.10.5. Oznakowanie przystanku autobusowego na
jezdni z odgi´ciem torów jazdy
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7.11. Drogi dla rowerów

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

Rys. 7.11.1. Oznakowanie drogi dla rowerów

Znaki P-11 stosuje si´, je˝eli zachodzi koniecznoÊç
przeprowadzenia ruchu rowerzystów z drogi lub
pasa dla rowerów w poprzek jezdni drogi ogólno-
dost´pnej.
Znaki P-11 umieszcza si´ na przed∏u˝eniu drogi dla
rowerów przy skrzy˝owaniu lub na odcinku mi´dzy
skrzy˝owaniami, przy czym zaleca si´, aby przejaz-
dy dla rowerzystów by∏y wyznaczane przy przej-
Êciach dla pieszych.
Pomi´dzy liniami wyznaczajàcymi przejazd dla ro-
werzystów nie umieszcza si´ znaków pod∏u˝nych.
Linie ciàg∏e stykajà si´ zewn´trznymi kraw´dziami
tych linii, a inne znaki umieszcza si´ w odleg∏oÊci
nie mniejszej ni˝ 2,0 m od nich, oprócz znaku P-10,

który mo˝na umieszczaç w odleg∏oÊci nie mniejszej
ni˝ 0,5 m. Dla przejazdów dla rowerzystów zlokali-
zowanych pomi´dzy skrzy˝owaniami, w miejscach,
w których rowerzyÊci mogà nie byç widoczni z do-
statecznej odleg∏oÊci, dopuszcza si´ dodatkowe
oznaczenie powierzchni przejazdu barwà czerwo-
nà. Przyk∏ad oznakowania takiego przejazdu poka-
zano na rys. 7.11.2 lit. a. Przyk∏ad oznakowania
przejazdów dla rowerzystów na skrzy˝owaniu po-
kazano na rys. 7.11.2 lit. b.

Rys. 7.11.2. Oznakowanie przejazdu dla rowerzystów:

a) mi´dzy skrzy˝owaniami z czerwonà powierzchnià
przejazdu

b) w obr´bie skrzy˝owania
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Je˝eli ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa lub zasad orga-
nizacji ruchu zachodzi potrzeba oddzielenia ruchu
rowerów od ruchu pozosta∏ych pojazdów na jezdni,
wówczas przy prawej kraw´dzi jezdni wyznacza si´
pas dla rowerów o kierunku zgodnym z kierunkiem
na sàsiednim pasie ruchu. Pas dla rowerów powi-
nien mieç szerokoÊç od 1,50 m do 3,00 m i byç od-
dzielony od sàsiedniego pasa ruchu linià kraw´-
dziowà P-7a lub P-7b.
Na poczàtku pasa ruchu dla rowerów umieszcza si´
znak P-23 „rower”, który powtarza si´ wzd∏u˝ tego
pasa co 50 m oraz za ka˝dym wyjazdem z obiektu
na drog´ lub innym miejscem, gdzie nast´puje
przeje˝d˝anie przez ten pas, np. przystanek autobu-
sowy. Na odcinku jezdni, na którym wyznaczony
zosta∏ pas dla rowerów, nale˝y wyeliminowaç za-
trzymywanie pojazdów.
SzerokoÊç jezdni dwukierunkowej, na której mo˝na
wyznaczyç jednokierunkowy pas dla rowerów, po-
winna wynosiç co najmniej 7,50 m.

Oznakowanie jednokierunkowego pasa dla rowe-
rów na jezdni dwukierunkowej pokazano na rysun-
ku 7.11.3.
Na jezdniach jednokierunkowych o szerokoÊci po-
nad 8,50 m dopuszcza si´ wyznaczanie dwukierun-
kowego pasa dla rowerów, przy czym pas taki nale-
˝y wyznaczyç przy lewej kraw´dzi jezdni. SzerokoÊç
dwukierunkowego pasa dla rowerów powinna wy-
nosiç co najmniej 2,50 m.
Zasady stosowania w tym przypadku znaków po-
d∏u˝nych sà analogiczne jak dla jednokierunko-
wego pasa jezdni dla rowerów. Znaki P-23
umieszcza si´ na prawej cz´Êci pasa dla rowerów,
wyznaczonego na jezdni oddzielnie dla ka˝dego
kierunku ruchu rowerów. Odleg∏oÊç znaku od pra-
wej kraw´dzi jezdni powinna wynosiç 0,10 m.
Oznakowanie dwukierunkowego pasa dla rowe-
rów 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 umieszczaç nale˝y tak˝e na poczàtkach
dróg przeznaczonych tylko dla rowerów. Znaków
takich mo˝na nie powtarzaç wzd∏u˝ ca∏ej drogi. Je-
˝eli droga taka przeznaczona jest dla rowerzystów
w obu kierunkach, wówczas znak P-23 umieszcza
si´ przy prawej stronie drogi oddzielnie dla ka˝de-
go kierunku ruchu rowerów.
Je˝eli na drodze dla rowerów dopuszczony zosta∏
tak˝e ruch pieszych, wówczas zaleca si´ wydziele-
nie jej cz´Êci dla pieszych przez umieszczenie
wzd∏u˝ drogi znaku P-2a, jak pokazano na rysun-
ku 7.11.5. Na cz´Êci drogi, która jest przeznaczona
tylko dla rowerów, umieszcza si´ znaki P-23. 

Rys. 7.11.5. Oznakowanie drogi dla rowerów i pieszych:

a) jednokierunkowej

b) dwukierunkowej

Minimalna szerokoÊç drogi dla rowerów i pieszych,
na której mo˝na zastosowaç znak P-2a, powinna
wynosiç:
— 3,0 m przy jednokierunkowym ruchu rowerów,
— 4,0 m przy dwukierunkowym ruchu rowerów.

7.12. Przejazdy kolejowe

Oznakowaniu poziomemu w rejonach przejazdów
kolejowych podlegajà odcinki dojazdowe dróg
o nawierzchni bitumicznej i szerokoÊci umo˝liwia-
jàcej wydzielenie co najmniej dwóch pasów ruchu.
BezpoÊrednio przed przejazdem po jego obu stro-
nach wyznacza si´ lini´ podwójnà ciàg∏à (znak P-4)
o d∏ugoÊci min. 50 m, chyba ˝e warunki lokalne
uniemo˝liwiajà zastosowanie tej d∏ugoÊci.
Oprócz znaków pod∏u˝nych, stosowanych niezale˝-
nie od kategorii przejazdu, stosuje si´ ponadto na-
st´pujàce znaki poprzeczne i uzupe∏niajàce umiesz-
czane na tej cz´Êci jezdni, która prowadzi ruch
w kierunku przejazdu:
— P-12 i P-16 na przejazdach kategorii D, na któ-

rych zastosowano znak pionowy B-20 „stop”,
— P-14 na pozosta∏ych przejazdach.
Znaków poprzecznych nie umieszcza si´ przed
przejazdami z zaporami bez sygnalizacji Êwietlnej.
Przyk∏ad oznakowania poziomego na odcinku dro-
gi przed przejazdem bez sygnalizacji Êwietlnej po-
kazano na rysunku 7.12.1, a przed przejazdem z sy-
gnalizacjà Êwietlnà — na rysunku 7.12.2.

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

a) przy zachowaniu warunków widocznoÊci

b) przy ograniczonej widocznoÊci
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8. Przyk∏ady oznakowania skrzy˝owaƒ

8.1. Zasady ogólne

Oznakowanie poziome skrzy˝owaƒ sk∏ada si´
z oznakowania:
— wlotów i wylotów,
— powierzchni, na której przecinajà si´ tory jazdy

pojazdów.
Oznakowanie poziome stosuje si´ przede wszyst-
kim na skrzy˝owaniach le˝àcych w ciàgach dróg
z pierwszeƒstwem przejazdu, wyznaczajàc na ich
powierzchni pasy ruchu wzd∏u˝ drogi z pierwszeƒ-
stwem. W przypadku skrzy˝owaƒ o skomplikowa-
nej geometrii, dopuszcza si´ wyznaczenie dodatko-
wo torów jazdy dla pojazdów skr´cajàcych. Na
skrzy˝owaniach dróg równorz´dnych, powierzchni
skrzy˝owaƒ nie znakuje si´. Wloty dróg na skrzy˝o-
wania znakuje si´ zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w punkcie 7.6. Wyloty znakuje si´ znakami pod∏u˝-
nymi, poprzecznymi i uzupe∏niajàcymi, w zale˝no-
Êci od geometrii skrzy˝owania i zasad organizacji
ruchu przyj´tych na wlocie. Liczba pasów ruchu na
wylocie nie powinna byç mniejsza ni˝ liczba pasów
ruchu dla kierunku na wprost na wlocie.
Je˝eli przedstawione na rysunkach rozwiàzanie za-
k∏ada istnienie kraw´˝ników, a w rzeczywistoÊci
kraw´˝niki nie wyst´pujà, wówczas nale˝y stoso-
waç lini´ kraw´dziowà ciàg∏à P-7b albo P-7d.

8.2. Skrzy˝owania zwyk∏e

Oznakowanie skrzy˝owania zwyk∏ego dwóch dróg
równorz´dnych pokazano na rysunku 8.2.1.
Przyk∏ady oznakowania skrzy˝owania zwyk∏ego czte-
roramiennego, gdy jedna z dróg ma pierwszeƒstwo
przejazdu, pokazano na rysunkach od 8.2.2 do 8.2.4.
Przyk∏ady oznakowania skrzy˝owania trójramien-
nego pokazano na rysunku 8.2.5 i 8.2.6.
Je˝eli droga z pierwszeƒstwem nie przebiega na
wprost przez skrzy˝owanie, wówczas znakuje si´ oÊ
drogi i jej kraw´dê na kierunku z pierwszeƒstwem,
jak pokazano na rys. 8.2.7.
Przyk∏ad oznakowania skrzy˝owania czteroramien-
nego, na którym wloty podporzàdkowane sà jedno-
kierunkowe 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
równorz´dnych

Rys. 7.12.2. Oznakowanie drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego wyposa˝onego w sygnalizacj´
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Rys. 8.2.2. Oznakowanie skrzy˝owania czteroramienne-
go bez wydzielonych pasów ruchu dla pojaz-
dów skr´cajàcych

Rys. 8.2.3. Oznakowanie skrzy˝owania zwyk∏ego, cztero-
ramiennego z wydzielonymi pasami ruchu dla
pojazdów skr´cajàcych w lewo
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Rys. 8.2.4. Oznakowanie skrzy˝owania czteroramiennego
bez wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów
skr´cajàcych

Rys. 8.2.5. Oznakowanie skrzy˝owania trójwlotowego
w kszta∏cie litery T
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Rys. 8.2.6. Oznakowanie skrzy˝owania trójramiennego w kszta∏cie litery Y

Rys. 8.2.7. Oznakowanie skrzy˝owania zwyk∏ego, na któ-
rym droga z pierwszeƒstwem nie przebiega
na wprost

Rys. 8.2.8. Oznakowanie skrzy˝owania, na którym wloty
podporzàdkowane sà jednokierunkowe
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8.3. Skrzy˝owania skanalizowane

Skrzy˝owania skanalizowane wyst´pujà zazwyczaj
na drogach o dwóch jezdniach. Przyk∏ad oznakowa-
nia czteroramiennego skrzy˝owania skanalizowa-

nego dróg bez kraw´˝ników pokazano na rysun-
ku 8.3.1, a skrzy˝owania trójramiennego w kszta∏-
cie litery T na rysunku 8.3.2.
Przyk∏ad bardziej skomplikowanego geometrycznie
skrzy˝owania skanalizowanego z kraw´˝nikami po-
kazano na rysunku 8.3.3.

Rys. 8.3.1. Oznakowanie czteroramiennego skrzy˝owania skanalizowanego

Rys. 8.3.2. Oznakowanie trójramiennego skrzy˝owania skanalizowanego bez kraw´˝ników
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Rys. 8.3.3. Oznakowanie skrzy˝owania skanalizowanego
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8.4. Skrzy˝owanie z ruchem wokó∏ wyspy

Oznakowanie poziome wlotów na skrzy˝owania,
na których ruch odbywa si´ wokó∏ wyspy, zale˝y
od przyj´tych zasad organizacji ruchu i powin-
no byç zgodne z zasadami okreÊlonymi w punk-
cie 7.6.
Je˝eli na wlotach zosta∏y zastosowane znaki piono-
we C-12 „ruch okr´˝ny” ∏àcznie ze znakami A-7
„ustàp pierwszeƒstwa”, wówczas pojazdy na wlo-
tach sà podporzàdkowane w stosunku do pojaz-
dów znajdujàcych si´ w ruchu okr´˝nym i ka˝dy
z wlotów znakuje si´ zgodnie z zasadami okreÊlo-
nymi w punkcie 7.6.2.2.
Przyk∏ad oznakowania poziomego na skrzy˝owaniu
z ruchem okr´˝nym o dwóch pasach ruchu o Êred-
niej Êrednicy do 65 m pokazano na rysunku 8.4.1.
Na przedstawionym skrzy˝owaniu z ruchem wokó∏
wyspy o dwóch pasach ruchu nie wyznacza si´ pa-
sów ruchu.

Rys. 8.4.1. Oznakowanie skrzy˝owania z ruchem okr´˝-
nym wokó∏ wyspy o Êrednicy do 65 m

Przyk∏ad oznakowania poziomego skrzy˝owania
z ruchem okr´˝nym o Êrednicy do 40 m pokazano
na rysunku 8.4.2.

Rys. 8.4.2. Oznakowanie skrzy˝owania z ruchem okr´˝-
nym wokó∏ wyspy o ma∏ej Êrednicy

8.5. Skrzy˝owania z sygnalizacjà Êwietlnà

Oznakowanie poziome skrzy˝owaƒ z sygnalizacjà
Êwietlnà zale˝y od ich rozwiàzaƒ geometrycznych
oraz przyj´tych zasad organizacji ruchu na poszcze-
gólnych wlotach. Przyk∏ady oznakowania poziome-
go skrzy˝owaƒ z sygnalizacjà Êwietlnà pokazano na
rysunkach od 8.5.1 do 8.5.5.

Rys. 8.5.1. Oznakowanie skrzy˝owania zwyk∏ego z sygna-
lizacjà Êwietlnà
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Rys. 8.5.2. Oznakowanie skrzy˝owania z sygnalizacjà Êwietlnà i wydzielonymi pasami ruchu dla pojazdów skr´cajàcych

Rys. 8.5.3. Oznakowanie trójramiennego skrzy˝owania z sygnalizacjà Êwietlnà, dróg dwujezdniowych z szerokim pa-
sem dzielàcym jezdnie



Dziennik Ustaw Nr 220 — 331 — Poz. 2181  

Rys. 8.5.4. Oznakowanie skrzy˝owania z ruchem okr´˝nym wokó∏ wyspy centralnej i z sygnalizacjà Êwietlnà
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Rys. 8.5.5. Przyk∏ad zastosowania oznakowania poziomego na skrzy˝owaniu skanalizowanym z sygnalizacjà Êwietlnà
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9. Liternictwo drogowe

9.1. Odmiana krótka (wymiary w cm)
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9.2. Odmiana d∏uga (wymiary w cm)
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1. Przepisy ogólne

1.1. Postanowienia wst´pne

Przepisy za∏àcznika okreÊlajà:
— warunki techniczne dla sygna∏ów drogowych,
— zasady stosowania sygnalizacji,
— zasady umieszczania urzàdzeƒ sygnalizacyjnych

na drogach.
Przepisy te nie dotyczà sygnalizacji Êwietlnej na
przejazdach kolejowych, z wyjàtkiem kszta∏tu i zna-
czenia sygna∏ów.

1.2. Warunki budowy lub modernizacji sygnalizacji

Budow´ lub modernizacj´ sygnalizacji prowadzi
si´ na podstawie projektu budowlano-wykonaw-
czego organizacji ruchu i sygnalizacji.
Projekt organizacji ruchu dotyczàcy sygnalizacji
Êwietlnej powinien zawieraç co najmniej:
— opis techniczny,
— plan sytuacyjny w skali nie mniejszej ni˝ 1:500

z organizacjà ruchu i rozmieszczeniem sygnali-
zatorów,

— dane o ruchu stanowiàce podstaw´ opracowa-
nia projektu sygnalizacji, tj. nat´˝enie oraz struk-
tur´ rodzajowà i kierunkowà,

— schemat podstawowych faz ruchu,
— minimalne czasy mi´dzyzielone dla strumieni

kolizyjnych,
— wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,
— programy sygnalizacji wraz z harmonogramem

ich pracy,
— okreÊlenie minimalnych i maksymalnych warto-

Êci sygna∏ów zielonych w sygnalizacji akomoda-
cyjnej,

— obliczenie przepustowoÊci,
— plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, je˝eli

projekt dotyczy sygnalizacji skoordynowanej.
Ponadto, w sygnalizacji akomodacyjnej lub acy-
klicznej projekt musi zawieraç:
— algorytm sterowania,
— okreÊlenie minimalnych i maksymalnych warto-

Êci sygna∏ów zielonych w grupach poddanych
akomodacji,

— okreÊlenie zale˝noÊci grup akomodowanych od
detektorów ruchu.

Organizacja ruchu obejmujàca programy sygnali-
zacji Êwietlnej nie powinna byç wprowadzana póê-
niej ni˝ 18 miesi´cy od daty jej zatwierdzenia.
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej or-
ganizacji ruchu wymagajà odr´bnego zatwierdze-
nia przez organ zarzàdzajàcy ruchem.

1.3. Zasady utrzymania sygnalizacji

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za utrzy-
manie sygnalizacji sà zobowiàzane do prowadze-
nia dziennika eksploatacji sygnalizacji, stanowiàce-
go dokument integralnie zwiàzany z danà sygnali-
zacjà, w którym odnotowuje si´ dane porzàdkowe,
organizacyjne i dotyczàce pracy sygnalizacji. Do
wprowadzania zmian w ustalonym trybie pracy sy-
gnalizacji upowa˝nione sà jedynie osoby wyzna-
czone przez jednostk´ prowadzàcà utrzymanie sy-
gnalizacji.
W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, np. za-
gra˝ajàcych bezpieczeƒstwu, dopuszcza si´ inge-
rencj´ funkcjonariuszy policji drogowej w prac´ sy-
gnalizacji, np. w formie wybrania odpowiedniego
programu, prze∏àczenia jej na sygna∏ ˝ó∏ty migajà-
cy lub ca∏kowitego wy∏àczenia. Ingerencje takie na-
le˝y odnotowaç w dzienniku eksploatacji.
Je˝eli sygnalizacja pracuje w systemie sterowania
i jest nadzorowana zdalnie przez sterownik nad-
rz´dny (obszarowy) lub centralny, wszelkie zmiany
przeprowadzone automatycznie lub na ˝àdanie
muszà byç rejestrowane dla celów prawnych i sta-
tystycznych.

2. Poj´cia podstawowe

2.1. Poj´cia ogólne

Obszar skrzy˝owania — obszar obejmujàcy wspól-
nà cz´Êç dróg danego skrzy˝owania, ograniczony
wyznaczonymi lub domniemanymi liniami zatrzy-
mania oraz ich przed∏u˝eniami (rys. 2.1.1).
Strumieƒ ruchu — zbiór uczestników ruchu tego sa-
mego rodzaju, którzy przekraczajà obszar skrzy˝o-
wania w okreÊlonym kierunku pomi´dzy punktami:
poczàtkowym i koƒcowym przemieszczenia.
Tor jazdy strumienia — umowna linia w obszarze
skrzy˝owania, wzd∏u˝ której uczestnicy ruchu two-
rzàcy dany strumieƒ przekraczajà skrzy˝owanie
(rys. 2.1.2).
Punkt kolizji — punkt le˝àcy w obszarze skrzy˝owa-
nia, w którym nast´puje przeci´cie lub po∏àczenie to-
rów jazdy co najmniej dwóch strumieni (rys. 2.1.2).
Strumienie kolizyjne — para strumieni ruchu, któ-
rych tory jazdy przecinajà si´ lub ∏àczà, wyznacza-
jàc punkt kolizji.

2.2. Poj´cia zwiàzane z sygnalizacjà

Sygnalizacja Êwietlna — zestaw urzàdzeƒ s∏u˝à-
cych do sterowania ruchem, obejmujàcy: urzàdze-
nie sterujàce (sterownik), urzàdzenia wykonawcze

Za∏àcznik nr 3

SZCZEGÓ¸OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA SYGNA¸ÓW DROGOWYCH
I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH



Dziennik Ustaw Nr 220 — 341 — Poz. 2181  

(sygnalizatory wraz z konstrukcjami wsporczymi
i instalacjà kablowà) oraz urzàdzenia detekcyjne
(detektory, przyciski), informacyjne (wyÊwietlacze
pr´dkoÊci), transmisji danych (modemy, linie ka-
blowe, radiowe urzàdzenia nadawczo-odbiorcze)
i pomocnicze (ekrany kontrastowe, sygnalizatory
akustyczne i wibracyjne dla pieszych itp.).
Sygna∏ Êwietlny — jednoznacznie okreÊlona (bar-
wà, ewentualnie zestawem barw, kszta∏tem lub
sposobem nadawania) informacja przekazywana
uczestnikom ruchu. 
Grupa sygnalizacyjna — wybrany zestaw sygnali-
zatorów lub jeden sygnalizator nadajàcy w ka˝dej
chwili sterowania jednakowe sygna∏y przeznaczo-
ne dla okreÊlonych strumieni ruchu.
Program sygnalizacji — okreÊlony w czasie sposób
cyklicznego sterowania ruchem, opisany w po-
szczególnych chwilach sterowania zestawem nada-
wanych sygna∏ów, zapewniajàcy obs∏ug´ wszyst-
kich strumieni kolizyjnych przy zachowaniu warun-
ków bezpieczeƒstwa. 

Algorytm sterowania — uporzàdkowany zbiór pole-
ceƒ opisujàcy sposób sterowania ruchem na skrzy-
˝owaniu z sygnalizacjà akomodacyjnà lub acyklicznà
w zale˝noÊci od sytuacji rzeczywistej. Szczególnym
przypadkiem algorytmu sterowania jest program
sygnalizacyjny sta∏oczasowy.
Program startowy — okreÊlony w czasie sposób
nadawania sygna∏ów Êwietlnych dla poszczegól-
nych uczestników ruchu zapewniajàcy bezpieczeƒ-
stwo podczas przechodzenia z trybu ostrzegawcze-
go (sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy) do trybu normalnego
(sygna∏y trójbarwne). 
Program koƒcowy — okreÊlony w czasie sposób
nadawania sygna∏ów Êwietlnych dla poszczegól-
nych uczestników ruchu zapewniajàcy bezpieczeƒ-
stwo podczas przechodzenia z trybu normalnego
do trybu ostrzegawczego w przypadku planowego
wy∏àczenia sygnalizacji.
Punkt prze∏àczeƒ — chwila w programie sygnaliza-
cji, w której nast´puje zmiana co najmniej jednego
sygna∏u.

Rys. 2.1.1. Obszar skrzy˝owania
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Przedzia∏ sygnalizacyjny — czas pomi´dzy dwoma
kolejnymi punktami prze∏àczeƒ (rys. 2.2.1 lit. b i c).
Faza sygnalizacyjna — czas obejmujàcy sàsiadujà-
ce ze sobà przedzia∏y sygnalizacyjne, w których dla
okreÊlonego zbioru strumieni ruchu nadawany jest
sygna∏ zielony (rys. 2.2.1 lit. b i c).
Struktura programu sygnalizacji — uporzàdkowa-
ny zbiór faz sygnalizacyjnych.
Podstawowa faza ruchu — stan ruchu, w którym
ka˝dy strumieƒ przynale˝y bàdê do strumieni ocze-
kujàcych na przejazd (przejÊcie), bàdê do strumieni
przekraczajàcych skrzy˝owanie, które jednak nie
sà strumieniami ewakuujàcymi si´ (rys. 2.2.1 lit. d
i 2.2.2).
Czas mi´dzyzielony — czas mi´dzy chwilami za-
koƒczenia i rozpocz´cia sygna∏ów zielonych dla
dwóch wzajemnie kolizyjnych strumieni ruchu,
z których pierwszy jest strumieniem ewakuujàcym
si´, a drugi wje˝d˝ajàcym lub wkraczajàcym
(rys. 2.2.1 lit. b i c).
Cykl sygnalizacji — minimalny powtarzalny upo-
rzàdkowany zbiór sygna∏ów w programie sygnali-
zacji o okreÊlonej strukturze, zapewniajàcy ka˝de-

mu z uczestników ruchu co najmniej jednokrotne
otrzymanie sygna∏u zielonego (rys. 2.2.1 lit. b i c).
Grupy kolizyjne — para grup sygnalizacyjnych, któ-
re w okreÊlonym programie sygnalizacji nie mogà
jednoczeÊnie otrzymaç sygna∏u zielonego.
Grupa nadzorowana — grupa sygnalizacyjna po-
siadajàca zabezpieczenie takie, ˝e w przypadku
braku sygna∏u czerwonego jednoczeÊnie na
wszystkich sygnalizatorach tej grupy sygnalizacja
zostaje automatycznie prze∏àczona w tryb ostrze-
gawczy (sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy), a w przypadku po-
jawienia si´ nieplanowanego sygna∏u zielonego
na którymkolwiek z jej sygnalizatorów, sygnaliza-
cja zostaje automatycznie i natychmiast wy∏àczona
ca∏kowicie.
Przesuniecie fazowe (offset) — odst´p czasowy po-
mi´dzy poczàtkami nadawania sygna∏ów zielonych
na dwóch sàsiednich skrzy˝owaniach dla kierunku
skoordynowanego, zredukowany do wartoÊci nie-
przekraczajàcej cyklu.
Plan sygnalizacji — harmonogram pracy progra-
mów sygnalizacji w zestawie skrzy˝owaƒ skoordy-
nowanych wraz z przesuni´ciami fazowymi.

Rys. 2.1.2. Tory jazdy strumieni ruchu i punkty kolizji
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Rys. 2.2.1. Ilustracja poj´ç zwiàzanych z programem sygnalizacji:

a) schemat skrzy˝owania

b) program sygnalizacji w wersji barwnej
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c) program sygnalizacji w wersji czarno-bia∏ej

d) podstawowe fazy ruchu
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3. Warunki techniczne

W niniejszych warunkach technicznych stosowania
urzàdzeƒ sygnalizacyjnych okreÊlono:
— rodzaje sygnalizatorów,
— wymagania funkcjonalne dla urzàdzeƒ sterujà-

cych,
— wymagania funkcjonalne dla urzàdzeƒ nadajà-

cych sygna∏y i dla detektorów,

— wymagania funkcjonalne dla urzàdzeƒ pomocni-
czych.

Konstrukcje i wzory barwne sygnalizatorów, sym-
boli oraz urzàdzeƒ pomocniczych stosowanych
w drogowej sygnalizacji Êwietlnej okreÊlono
w punkcie 10.
Nie dopuszcza si´ stosowania sygna∏ów oraz urzà-
dzeƒ pomocniczych o wzorach innych ni˝ okreÊlo-
ne w punkcie 10.

Rys. 2.3.2. Schematyczne przedstawienie dwóch kolejnych podstawowych faz ruchu:

a) faza i b) faza i+1
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3.1. Poj´cia podstawowe

W niniejszym punkcie podano obowiàzujàce zna-
czenie najwa˝niejszych poj´ç zwiàzanych z urzà-
dzeniami sygnalizacji Êwietlnej:
Sygnalizator — zestaw urzàdzeƒ optyczno-elek-
trycznych lub optyczno-elektronicznych (komór sy-
gna∏owych) s∏u˝àcych do nadawania sygna∏ów
przeznaczonych dla uczestników ruchu.
Element wsporczy — maszt lub s∏up wysi´gnikowy
s∏u˝àcy do zamocowania sygnalizatora (sygnaliza-
torów) obok jezdni lub nad nià; elementy wsporcze
muszà umo˝liwiaç solidne zamocowanie w gruncie
lub do obiektu kubaturowego i byç odpowiednio za-
bezpieczone antykorozyjnie.
Komora sygna∏owa — podstawowy element
optyczno-elektryczny lub optyczno-elektroniczny
s∏u˝àcy do nadawania sygna∏u okreÊlonej barwy
i/lub kszta∏tu, przeznaczonego dla uczestników ru-
chu. Komora sygna∏owa sk∏ada si´ ze êród∏a Êwia-
t∏a, odb∏yÊnika, filtra i soczewki; w przypadku ko-
mór ze êród∏em Êwiat∏a innym ni˝ ˝arowe, odb∏y-
Ênik mo˝e nie wyst´powaç. Elementy wewn´trzne
komory umieszczone sà w obudowie z otwieranà
cz´Êcià przednià, w której umocowana jest soczew-
ka z filtrami i symbolami. Ca∏oÊç os∏oni´ta jest od
góry os∏onà przeciws∏onecznà.
Komora sygna∏owa o êródle Êwiat∏a skupionym —
komora, w której êród∏em Êwiat∏a jest jedna lub
dwie ˝arówki, umieszczone w ognisku optycznym;
w przypadku dwóch ˝arówek odb∏yÊnik jest dzielo-
ny, a ˝arówki umieszczone ka˝da w ognisku optycz-
nym po∏owy odb∏yÊnika.
Komora sygna∏owa o êródle Êwiat∏a rozproszo-
nym — komora, w której êród∏o Êwiat∏a nie jest po-
jedynczym elementem mieszczàcym si´ w ca∏oÊci
w ognisku optycznym komory i która do nadania
sygna∏u odpowiedniej barwy wykorzystuje innà
technik´ emisji fal Êwietlnych ni˝ ˝arowà; szczegól-
nym przypadkiem jest komora diodowa, w której
wielopunktowe êród∏o Êwiat∏a znajduje si´ w do-
mniemanym ognisku optycznym komory lub jest
w postaci odpowiedniego symbolu lub tarczy
o Êrednicy odpowiadajàcej Êrednicy pola optyczne-
go komory sygna∏owej.
Filtr antyz∏udzeniowy — przes∏ona umieszczona
w komorze sygna∏owej mi´dzy êród∏em Êwiat∏a
a soczewkà, zapobiegajàca powstawaniu fa∏szy-
wych sygna∏ów pochodzàcych od Êwiat∏a s∏onecz-
nego odbitego w odb∏yÊniku. Filtry antyz∏udzenio-
we stosuje si´ tylko w przypadku komór wyposa˝o-
nych w odb∏yÊniki.
Symbol — kszta∏t naniesiony na soczewce lub prze-
s∏onie z materia∏u nieprzepuszczajàcego Êwiat∏a
i odpornego na wysokà temperatur´ lub kszta∏t
utworzony z diod elektroluminescencyjnych, przed-
stawiajàcy sylwetk´ strza∏ki, krzy˝a, pieszego lub ro-
weru. Symbolem mo˝e byç tak˝e liczba okreÊlajàca
pr´dkoÊç — wówczas symbol jest barwy bia∏ej.

Ekran kontrastowy — przes∏ona koloru czarnego
z bia∏ym obrze˝em w kszta∏cie prostokàta lub owa-
lu, mocowana za sygnalizatorem, której zadaniem
jest wyró˝nienie sygnalizatora z t∏a oraz zwi´ksze-
nie skutecznoÊci postrzegania sygna∏ów Êwietl-
nych przez uczestników ruchu.
WyÊwietlacz pr´dkoÊci — urzàdzenie elektrome-
chaniczne, elektryczne lub elektroniczne wskazujà-
ce uczestnikom ruchu wartoÊç pr´dkoÊci jazdy:
— zalecanej w przypadku ciàgów skoordynowa-

nych,
— rzeczywistej w przypadku automatycznego pomia-

ru pr´dkoÊci. WyÊwietlacz pr´dkoÊci rzeczywistej
nie mo˝e mieç symboli o barwie bia∏ej.

Detektor — element wykrywajàcy poszczególne
grupy uczestników ruchu (pojazdy lub pieszych),
którego dzia∏anie polega na wytworzeniu sygna∏u
przy ka˝dym wykryciu uczestnika ruchu znajdujàce-
go si´ w strefie detekcji. Sygna∏ wytwarzany jest
automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób
wymuszony bàdê automatyczny w przypadku pie-
szych. Detektory dzielà si´ na r´czne (przyciski ste-
rownicze) i dzia∏ajàce samoczynnie (indukcyjne,
magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radaro-
we, laserowe, rezonansowe, akustyczne, radiowe,
wideo, zbli˝eniowe i podobne). Detektory dla po-
jazdów dzielà si´ ponadto pod wzgl´dem instalacji
na wbudowane w nawierzchni´ i nadjezdniowe
oraz na czynne (wysy∏ajàce wiàzk´ fal i obierajàce
cz´Êç wiàzki odbità od obiektu) i bierne (odbierajà-
ce wiàzk´ fal wysy∏anà przez obiekt).
Sterownik sygnalizacji Êwietlnej — urzàdzenie
elektroniczne, s∏u˝àce do realizacji za∏o˝onego pro-
gramu sygnalizacji i zapewnienia bezpieczeƒstwa
sterowanego ruchu ko∏owego i pieszego. Sterow-
niki dzielà si´ na lokalne, sterujàce sygnalizacjà na
jednym skrzy˝owaniu, obszarowe (nadrz´dne) nad-
zorujàce prac´ kilku bàdê kilkunastu sterowników
lokalnych oraz centralne, umieszczone najcz´Êciej
w pomieszczeniu i kierujàce pracà systemu stero-
wania, z∏o˝onego z kilkunastu do kilkuset sterowni-
ków lokalnych i obszarowych.
Urzàdzenia transmisji danych — zestaw urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych oraz kabli miedzianych lub
Êwiat∏owodowych albo zestaw urzàdzeƒ radiowych
do dwustronnego przesy∏ania informacji mi´dzy
sterownikami a centrum sterowania.

3.2. Rodzaje sygnalizatorów

3.2.1. Postanowienia wst´pne

Rozró˝nia si´ nast´pujàce rodzaje sygnalizatorów
przeznaczonych do nadawania odpowiednich sy-
gna∏ów: 
a) sygnalizatory ogólne do kierowania ruchem,
b) sygnalizatory z sygna∏em dopuszczajàcym skr´-

canie w kierunku wskazanym strza∏kà,
c) sygnalizatory kierunkowe,
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d) sygnalizatory okreÊlajàce sposób korzystania
z pasa ruchu,

e) sygnalizatory ostrzegawcze,
f) sygnalizatory dla pieszych i rowerzystów,

g) sygnalizatory dla kierujàcych tramwajami,
h) sygnalizatory dla kierujàcych autobusami,
i) sygnalizatory zakazujàce wjazdu umieszczane na

przejazdach kolejowych, w miejscu wyjazdu po-
jazdów uprzywilejowanych itp.

3.2.2. Sygnalizatory ogólne do kierowania ruchem

Do nadawania sygna∏ów ogólnych do kierowania
ruchem dla kierujàcych pojazdami przeznaczone sà
sygnalizatory S-1. Ârednica soczewek w sygnaliza-
torze S-1 powinna wynosiç 300 mm. 
Dopuszcza si´ stosowanie soczewek o Êrednicy
200 mm w przypadkach:
— sygnalizatorów umieszczanych obok jezdni, je-

˝eli sygnalizacja nie jest jedynà w danej miejsco-
woÊci lub nie jest pierwszà od granicy miejsco-
woÊci na danej trasie, a pr´dkoÊç dopuszczalna
nie jest wi´ksza ni˝ 60 km/h,

— sygnalizatorów umieszczanych nad jezdnià, je-
˝eli wszystkie komory sygna∏owe sà komorami
o êródle Êwiat∏a rozproszonym, a obok jezdni
stosuje si´ tak˝e sygnalizatory o Êrednicy socze-
wek 200 mm, jednak wy∏àcznie w miastach na
drogach nietworzàcych podstawowego uk∏adu
komunikacyjnego.

Ârednica soczewek w sygnalizatorach pomocni-
czych wynosi 90—100 mm. W przypadku sygnaliza-
torów dwukomorowych przeznaczonych do stero-
wania ruchem wahad∏owym Êrednica soczewek
wynosi 300 mm.

3.2.3. Sygnalizatory z sygna∏em dopuszczajàcym
skr´canie w kierunku wskazanym strza∏kà

Do nadawania sygna∏u dopuszczajàcego skr´canie
w kierunku wskazanym strza∏kà przeznaczone sà
sygnalizatory S-2. Sygnalizatory S-2 mogà byç
cztero- lub pi´ciokomorowe. Ârednica soczewki na-
dajàcej sygna∏ w kszta∏cie strza∏ki wynosi 200 mm
niezale˝nie od Êrednicy pozosta∏ych soczewek.

3.2.4. Sygnalizatory kierunkowe

Do nadawania sygna∏ów kierunkowych przezna-
czone sà sygnalizatory S-3. Ârednica soczewek sy-
gnalizatorów S-3 wynosi 300 mm.

3.2.5. Sygnalizatory okreÊlajàce sposób korzystania
z pasa ruchu

Sygna∏y okreÊlajàce sposób korzystania z pasa ru-
chu dla jezdni wielopasowych lub pasów o zmien-
nym kierunku ruchu nadawane sà przez sygnalizato-
ry S-4 oraz S-7. Dla sygnalizatorów okràg∏ych Êred-

nica wynosi 300 mm; dla sygnalizatorów prostokàt-
nych lub kwadratowych (diodowych lub Êwiat∏owo-
dowych) wymiary odpowiednio wynoszà:
— dla dróg szybkiego ruchu i autostrad

— 600 x 800 mm lub     600 mm,
— dla dróg pozosta∏ych

— 450 x 600 mm (    450 mm),
— dla tuneli

— 300 x 400 mm (    300 mm).

3.2.6. Sygnalizatory nadajàce sygna∏y ostrzegawcze

Sygna∏y ostrzegawcze w postaci Êwiat∏a ˝ó∏tego
migajàcego nadawane sà przez:
— sygnalizatory S-1, S-2, S-3 lub przez sygnalizato-

ry jednokomorowe, 
— lampy umieszczone na przeszkodzie. 
W miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ru-
chu pieszych (niewidoczne lub oddalone od skrzy-
˝owania z sygnalizacjà przejÊcie dla pieszych) sy-
gna∏ ostrzegawczy mo˝e wyst´powaç w postaci
˝ó∏tej sylwetki idàcego pieszego.

3.2.7. Sygnalizatory nadajàce sygna∏y dla pieszych
i rowerzystów

Sygna∏y dla pieszych nadawane sà przez sygnaliza-
tor S-5, a dla rowerzystów przez sygnalizator S-6.
Ârednica soczewek sygnalizatorów S-5 i S-6 wyno-
si 200 mm. W miejscach, gdzie przejÊcie dla pie-
szych i przejazd dla rowerzystów po∏o˝one sà obok
siebie, dopuszcza si´ stosowanie sygnalizatorów
nadajàcych sygna∏y wspólne dla pieszych i rowe-
rzystów o Êrednicy soczewek 200 mm.
Sygnalizatory dêwi´kowe stowarzyszone z sygna-
∏ami Êwietlnymi dla pieszych powinny byç zbudo-
wane tak, by zapewnia∏y realizacj´ za∏o˝eƒ poda-
nych w zasadach stosowania sygnalizacji Êwietlnej.
Je˝eli sygna∏y dla rowerzystów nadawane sà przez
sygnalizator zblokowany z przyciskiem uruchamia-
jàcym sygnalizacj´, dopuszcza si´ stosowanie so-
czewek o Êrednicy 90—100 mm.

3.2.8. Sygnalizatory nadajàce sygna∏y dla kierujà-
cych tramwajami

Sygna∏y dla kierujàcych tramwajami nadawane sà
przez sygnalizator ST, STK, STT lub SB bez tablicz-
ki z napisem BUS. Ârednica soczewek sygnalizato-
rów ST, STK i SB dla tramwajów wynosi 200 mm
w przypadku lokalizacji sygnalizatora obok jezdni
oraz 300 mm w przypadku lokalizacji sygnalizatora
nad jezdnià. Ârednica soczewek sygnalizatorów
STT wynosi 100 mm.

3.2.9. Sygnalizatory nadajàce sygna∏y dla kierujà-
cych autobusami

Sygna∏y dla kierujàcych autobusami nadawane sà
przez sygnalizator SB. Ârednica soczewek sygnali-
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zatorów SB wynosi 200 mm w przypadku lokaliza-
cji sygnalizatora obok jezdni lub 300 mm w przy-
padku lokalizacji sygnalizatora nad jezdnià.

3.2.10. Sygnalizatory nadajàce sygna∏y dla kierujà-
cych pojazdami stosowane na przejazdach
tramwajowych

Sygna∏y dla kierujàcych pojazdami stosowane na
przejazdach tramwajowych zlokalizowanych poza
skrzy˝owaniami lub na skrzy˝owaniach bez sygnali-
zacji dla pozosta∏ych strumieni ruchu nadawane sà
przez sygnalizatory dwukomorowe o Êrednicy socze-
wek 200 lub 300 mm (odpowiednio: obok jezdni
i nad jezdnià) z soczewkami barwy czerwonej i ˝ó∏tej.

3.2.11. Sygnalizatory nadajàce sygna∏y zakazujàce
wjazdu umieszczane na przejazdach kolejo-
wych, w miejscach wyjazdu pojazdów
uprzywilejowanych, wjazdach na ruchome
mosty i promy itp.

Sygna∏y nadawane przez sygnalizatory na przejaz-
dach kolejowych, wyjazdach pojazdów uprzywile-
jowanych, wjazdach na prom lub ruchomy most
majà postaç dwóch na przemian migajàcych sy-
gna∏ów czerwonych lub pojedynczego migajàcego
sygna∏u czerwonego. Ârednica soczewek tych sy-
gnalizatorów wynosi 300 mm.

3.3. Wymagania funkcjonalne urzàdzeƒ sygnalizacji

3.3.1. Wymagania funkcjonalne dla urzàdzeƒ ste-
rujàcych

Urzàdzenia sterujàce (sterowniki) powinny zapew-
niaç pe∏nà realizacj´ zadaƒ przewidywanych w pro-
gramie sygnalizacji przy zachowaniu warunków
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Urzàdzenia te
powinny byç niezawodne i ∏atwe w eksploatacji,
posiadaç solidnà obudow´ i zamki zabezpieczajàce
przed w∏amaniem. Sterowniki mogà byç wyposa-
˝one w dost´pne z zewnàtrz, ale odpowiednio za-
bezpieczone przed osobami niepowo∏anymi prze-
∏àczniki umo˝liwiajàce wy∏àczenie i w∏àczenie ste-
rownika, wprowadzenie go w tryb pracy awaryjnej
(sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy) lub zmian´ programu w za-
le˝noÊci od potrzeb. Sterowniki powinny spe∏niaç
wymagania okreÊlone odr´bnymi przepisami o bu-
dowie urzàdzeƒ elektrycznych, a tak˝e odpowiedni-
mi normami.
Sterowniki powinny byç wyposa˝one w nast´pujà-
ce uk∏ady kontrolno-zabezpieczajàce:
— nadzoru sygna∏ów czerwonych i sygna∏ów ze-

zwalajàcych na skr´canie w kierunku wskaza-
nym strza∏kà, je˝eli jest to jedyny sygna∏ sterujà-
cy danym strumieniem ruchu; uk∏ady nadzoru
sygna∏ów muszà uwzgl´dniaç cechy konstruk-
cyjne sygnalizatorów,

— wykrywania braku lub kolizji sygna∏ów zielo-
nych i naruszenia minimalnych czasów mi´dzy-
zielonych w grupach kolizyjnych,

— nadzoru d∏ugoÊci cyklu (w sygnalizacjach cy-
klicznych),

— nadzoru napi´cia zasilania,
— nadzoru pracy zdalnej,
— nadzoru detektorów.
W przypadku przeznaczenia sterownika do pracy
w systemie sterowania, nadzorem nale˝y objàç
wszystkie sygna∏y, w tym czerwone i zielone nad-
zorem pe∏nym, tj. nadmiarowym i braku.
Zadaniem uk∏adów nadzorujàcych sygna∏y czerwo-
ne i zielone, kolizyjnoÊç sygna∏ów zielonych, naru-
szenie minimalnych czasów mi´dzyzielonych oraz
d∏ugoÊç cyklu (w sygnalizacjach cyklicznych) jest
natychmiastowe (tj. nie póêniej ni˝ po czasie 0,3 s)
wprowadzenie sterownika w tryb pracy ostrzegaw-
czej w przypadku zadzia∏ania uk∏adu wraz z zapa-
mi´taniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym
w momencie usuni´cia przyczyny. Zadaniem uk∏a-
du nadzorujàcego przypadkowe pojawienie si´ sy-
gna∏u zielonego na dowolnym sygnalizatorze
w trybie pracy ostrzegawczej jest natychmiastowe
(tj. po czasie nie d∏u˝szym ni˝ 0,3 s) ca∏kowite wy-
∏àczenie zasilania wszystkich sygnalizatorów.
Uk∏ad nadzorujàcy napi´cie zasilania powinien,
w przypadku stwierdzenia obni˝enia napi´cia poza
dopuszczalnà granic´, automatycznie prze∏àczyç
sterownik na zasilanie rezerwowe lub wy∏àczyç go.
Po powrocie napi´cia uk∏ad powinien zapewniç sa-
moczynne ponowne w∏àczenie sterownika.
Uk∏ad nadzorujàcy prac´ zdalnà sterownika powi-
nien, w przypadku stwierdzenia przerwy w po∏àcze-
niu z centrum sterowania lub sterownikiem nad-
rz´dnym, spowodowaç przejÊcie nadzorowanego
sterownika na prac´ z programem indywidualnym,
niezale˝nym od sterownika nadrz´dnego lub od
centrum sterowania. Uk∏ad nadzoru detektorów
powinien, w przypadku stwierdzenia awarii detek-
tora lub jego okablowania, spowodowaç automa-
tyczne przejÊcie sterownika w tryb pracy pomijajà-
cy uszkodzony element, zapewniajàc jednak pe∏nà
obs∏ug´ wszystkich uczestników ruchu.
Zegar czasu rzeczywistego, który steruje zmianami
programów w systemie sterowania zale˝nego od
czasu, powinien posiadaç zasilanie awaryjne, zdol-
ne do zapewnienia w∏aÊciwej pracy zegara przez co
najmniej 48 godzin w przypadku braku zasilania
sterownika.
Zabezpieczenie takie powinno umo˝liwiaç urucho-
mienie odpowiedniego programu sygnalizacji po
powrocie napi´cia zasilajàcego.
Zaleca si´, by w godzinach nocnych sterownik sy-
gnalizacji umo˝liwia∏ nadawanie sygna∏ów o obni-
˝onej o 20 % luminancji (tzw. funkcja przyciemnie-
nia), w przypadku niezbyt intensywnego oÊwietle-
nia zewn´trznego. Funkcja ta nie mo˝e mieç wp∏y-
wu na dzia∏anie zabezpieczeƒ w sterowniku.
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W przypadku przeznaczenia sterownika do pracy
w systemie centralnego sterowania musi on byç wy-
posa˝ony w urzàdzenia transmisji danych i mieç
mo˝liwoÊç odbioru i wysy∏ania informacji z/do ste-
rownika nadrz´dnego, w∏àczajàc w to polecenia do-
tyczàce nadawania odpowiednich sygna∏ów Êwietl-
nych przez poszczególne sygnalizatory, przejÊcie na
prac´ w odpowiednim programie, meldunki po-
twierdzajàce wykonanie poleceƒ, raporty o stanie ru-
chu z przy∏àczonych do sterownika detektorów itp.
Sterownik powinien umo˝liwiaç wprowadzanie
zmian programowych w miejscu lokalizacji lub
zdalnie, przy zachowaniu pe∏nej kontroli dost´pu
do poszczególnych poziomów ingerencji.
Sterownik powinien byç wyposa˝ony w co naj-
mniej dwa niezale˝ne uk∏ady nadzorujàce popraw-
noÊç jego dzia∏ania.

3.3.2. Wymagania funkcjonalne dla komór sygna-
∏owych

Komora sygna∏owa jest podstawowym elemen-
tem sygnalizatora. Sygnalizator mo˝e sk∏adaç si´
z 1 do 4, wyjàtkowo 5 komór sygna∏owych. Wyró˝-
nia si´ komory sygna∏owe o êródle Êwiat∏a rozpro-
szonym (np. diodowe) i skupionym (˝arówkowe).
W sygnalizatorach dla pojazdów zaleca si´ stoso-
wanie komór o rozproszonym êródle Êwiat∏a.
Komora sygna∏owa powinna byç zbudowana tak,
by zapewniç uzyskanie optymalnych warunków
nadawania sygna∏u Êwietlnego. W tym celu:
a) powierzchnia czo∏owa komory sygna∏owej po-

winna byç barwy czarnej lub ciemnozielonej, tyl-
na cz´Êç obudowy komory powinna byç barwy
czarnej, ciemnozielonej lub szarej,

b) komora sygna∏owa musi umo˝liwiaç po∏àczenie
w zestawy oraz mieç mo˝liwoÊç ustawienia ca∏o-
Êci pod odpowiednim kàtem w stosunku do
p∏aszczyzny pionowej i poziomej,

c) wymagania konserwacyjne powinny byç ograni-
czone do minimum; komora musi byç wykonana
z materia∏u trwa∏ego, odpornego na uderzenia
i promieniowanie ultrafioletowe; po zmontowa-
niu kilku komór w zestaw (sygnalizator) musi on
byç odporny na wibracje; producent lub dostaw-
ca komór zobowiàzany jest do przekazania u˝yt-

kownikowi informacji o sposobie ich konserwa-
cji dla zapewnienia d∏ugotrwa∏ej skutecznoÊci
optycznej na poziomie co najmniej 80 % warto-
Êci wyjÊciowej; trwa∏oÊç komory powinna wyno-
siç co najmniej 5 lat,

d) w komorach o êródle Êwiat∏a rozproszonym:
— elementy Êwietlne (np. diody elektrolumine-

scencyjne) muszà byç umieszczone w taki spo-
sób, by zapewniç równomierne oÊwietlenie
ca∏ej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia
odpowiedniej skutecznoÊci sygna∏u komora,
w której êród∏em Êwiat∏a sà diody elektrolumi-
nescencyjne, musi byç traktowana jako uszko-
dzona, w przypadku przepalenia si´ 25 % diod.
Uk∏ady elektroniczne tworzàce rozproszone
êród∏o Êwiat∏a powinny pracowaç bezawaryj-
nie w zakresie temperatur od –25 do +40 °C,

e) w komorach o êródle Êwiat∏a skupionym:
— êród∏o Êwiat∏a musi byç umieszczone w ogni-

sku optycznym odb∏yÊnika, a w przypadku ko-
mór o dwóch êród∏ach Êwiat∏a, ka˝de z nich
musi znajdowaç si´ w ognisku swojego od-
b∏yÊnika,

— filtry antyz∏udzeniowe i przes∏ony z symbola-
mi muszà byç ukszta∏towane i umieszczone
tak, by nie mia∏y mo˝liwoÊci zetkni´cia si´ ze
êród∏em Êwiat∏a.

Komory sygna∏owe powinny odpowiadaç dwu
podstawowym stopniom ochrony: IP44 oraz IP54.
W przypadku koniecznoÊci zastosowania osobnej
ochrony zespo∏u optycznego, stopieƒ ochrony wy-
nosi jednak zawsze IP55. Komory o stopniu ochro-
ny IP44 mo˝na stosowaç w sygnalizatorach monto-
wanych na drogach wewn´trznych; wszystkie za-
stosowania na drogach publicznych wymagajà
stopnia ochrony co najmniej IP54.
Materia∏ zastosowany do budowy komór powinien
zapewniaç poprawne ich funkcjonowanie w zakre-
sie temperatur od –25 do +40 °C.
Komory muszà spe∏niaç wymagania ochrony prze-
ciwpora˝eniowej okreÊlone w odpowiednich nor-
mach.
SkutecznoÊç Êwietlna komór sygna∏owych powin-
na spe∏niaç wymagania odnoÊnie do strumienia
Êwietlnego zale˝nie od Êrednicy komory i barwy sy-
gna∏u zgodnie z tabelà 3.1.

Tabela 3.1. Luminancja strumienia Êwietlnego l komór sygna∏owych w kandelach [cd] w zale˝noÊci od Êrednicy 
komory i barwy sygna∏u
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Kàt rozsy∏u strumienia Êwietlnego zale˝y od typu
komory. Rozró˝nia si´ komory szerokokàtne, nor-
malne i wàskokàtne.
Komory szerokokàtne stosuje si´ wy∏àcznie w przy-
padkach umieszczania sygnalizatora podstawowe-
go po prawej stronie jezdni przy jednym pasie ru-
chu na wlocie. Komory normalne stosuje si´
w przypadku sygnalizacji na drogach zamiejskich
oraz w miastach, tam gdzie istnieje potrzeba po-
strze˝enia sygna∏u z wi´kszej odleg∏oÊci. Komory
wàskokàtne stosuje si´ zawsze w przypadku sygna-
lizatorów kierunkowych, a tak˝e ogólnych, je˝eli
mocowane sà nad pasami ruchu.
JednorodnoÊç luminancji strumienia Êwietlnego, wy-
ra˝ona stosunkiem najmniejszej do najwi´kszej war-
toÊci luminancji Imin :Imax powinna byç nie mniejsza
ni˝ 1:10 dla komór szerokokàtnych i normalnych oraz
nie mniejsza ni˝ 1:15 dla komór wàskokàtnych.
Barwy sygna∏ów nadawanych przez komory sygna-
∏owe powinny odpowiadaç wartoÊciom podanym
w tabeli 3.2.
Daszki ochronne komór sygna∏owych powinny
skutecznie os∏aniaç soczewk´ od promieni s∏onecz-
nych, kurzu, opadów atmosferycznych oraz utrud-
niaç podglàd wyÊwietlanego sygna∏u przez tych
uczestników ruchu, dla których nadawany sygna∏
nie jest przeznaczony.
Zaleca si´, aby wystajàca cz´Êç daszka ochronnego
mia∏a d∏ugoÊç co najmniej 200 mm.
Je˝eli komora sygna∏owa przeznaczona jest do
nadawania sygna∏ów dla pieszych, powinna umo˝-
liwiaç umieszczenie wewnàtrz niej elementu aku-
stycznego nadajàcego sygna∏ dêwi´kowy towarzy-
szàcy sygna∏owi zielonemu.

3.3.3. Wymagania funkcjonalne dla wyÊwietlaczy
pr´dkoÊci zalecanej

WyÊwietlacze pr´dkoÊci powinny zapewniaç reali-
zacj´ zadaƒ wynikajàcych z zasad stosowania sy-
gnalizacji. Muszà mieç wielkoÊç takà, by z odleg∏o-
Êci co najmniej 60 m mo˝liwe by∏o odczytanie wy-
Êwietlanej wartoÊci pr´dkoÊci w normalnych wa-
runkach widocznoÊci. Pole czo∏owe wyÊwietlacza
musi byç barwy czarnej lub ciemnozielonej, tylna
cz´Êç obudowy powinna byç barwy czarnej, ciem-
nozielonej lub szarej. Cyfry mogà wyst´powaç
w postaci matrycy siedmioelementowej lub w po-
staci matrycowego wyÊwietlacza elektrolumine-
scencyjnego lub Êwiat∏owodowego. Wymiary pola
jednej cyfry nie mogà byç mniejsze ni˝ 5 x 7 punk-
tów Êwietlnych. Barwa nadawanych sygna∏ów mu-
si byç bia∏a (czarna w przypadku wyÊwietlaczy cie-
k∏okrystalicznych).
WyÊwietlacze powinny umo˝liwiaç nadawanie sy-
gna∏ów z dok∏adnoÊcià wi´kszà lub równà 5 km/h.
WyÊwietlacze wykonane na bazie komór sygnaliza-
cyjnych muszà mieç kszta∏t sygnalizatora dwu- lub
trójkomorowego o Êrednicy soczewek 300 mm.

3.3.4. Wymagania funkcjonalne dla urzàdzeƒ de-
tekcyjnych

Urzàdzenia detekcyjne dla pojazdów powinny za-
pewniaç wiarygodnoÊç dzia∏ania w zakresie pr´d-
koÊci od 0 do co najmniej 150 km/h, byç trwa∏e i ∏a-
twe w monta˝u i eksploatacji.
Powinny byç one skonstruowane tak, by element
roboczy (detektor) znajdowa∏ si´ w miejscu zapew-

Uwaga: Barwa bia∏a w uk∏adzie czterobarwnym okreÊlona jest punktami ACIK (bia∏a skodowana) i ABJK (bia∏a rozpo-
znawalna).

Tabela 3.2. Wspó∏rz´dne barw poszczególnych sygna∏ów Êwietlnych
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niajàcym wiarygodnoÊç dzia∏ania w stosunku do za-
k∏adanej funkcji (np. pod miejscem bezpoÊredniego
pomiaru, nad nim lub w pobli˝u w przypadku detek-
torów wideo), a stref´ detekcji da∏o si´ ∏atwo wy-
znaczyç; element przetwarzajàcy mo˝e byç umiesz-
czony w sterowniku lub zintegrowany z detektorem.
Urzàdzenia detekcyjne dla pojazdów wyst´pujàce
w postaci wbudowanej w nawierzchni´ powinny
zapewniç regulacj´ czu∏oÊci w zakresie od wykry-
wania pojedynczych obiektów o niewielkich roz-
miarach (np. rowerów) do pojazdów samochodo-
wych, tak˝e w pobli˝u wbudowanych w nawierzch-
nie lub pod nià mas metalowych (szyny tramwajo-
we, ciep∏ociàgi itp.). Wymagane jest, aby elementy
przetwarzajàce mia∏y mo˝liwoÊç automatycznego
dostrajania si´ do poziomu t∏a (np. odnoÊnie do in-
dukcyjnoÊci lub magnetyzmu).
Urzàdzenia detekcyjne dla pojazdów wyst´pujàce
w postaci nadjezdniowej powinny mieç wykonanie
o stopniu ochrony co najmniej IP54 oraz zapewniaç
trwa∏oÊç i niezawodnoÊç dzia∏ania. Detektory bier-
ne muszà zapewniaç automatyczne dostrajanie si´
do poziomu t∏a.
W przypadkach uzasadnionych i mo˝liwych technicz-
nie wskazane jest, aby detektory nadjezdniowe mia∏y
swoje zasilanie z baterii akumulatorów s∏onecznych.
Detektory nadjezdniowe muszà mieç potwierdze-
nie zadzia∏ania w postaci sygna∏u Êwietlnego wi-
docznego przez obs∏ug´.

3.3.5. Wymagania funkcjonalne dla urzàdzeƒ po-
mocniczych

3.3.5.1. Przyciski dla pieszych

Zaleca si´, aby przyciski dla pieszych umo˝liwia∏y
generowanie pomocniczych sygna∏ów dêwi´ko-
wych, pozwalajàcych na zlokalizowanie przejÊcia
i przycisku.
Przyciski dla pieszych powinny byç mocowane na
maszcie lub s∏upie sygnalizacji Êwietlnej na wyso-
koÊci 1,2 do 1,35 m nad poziomem terenu; je˝eli
przycisk mocowany jest do osobnego s∏upka, jego
wysokoÊç nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 1,5 m.
Lokalizacj´ przycisków nale˝y ustaliç po analizie
kierunków dojÊcia pieszych do przejÊcia.
Przyciski muszà mieç trwa∏à obudow´, o stopniu
ochrony nie mniejszym ni˝ IP 54, uniemo˝liwiajàcà
szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku. Obu-
dowa nie mo˝e jednak powodowaç zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa osób korzystajàcych z sygnalizacji za-
równo pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa przeciwpo-
ra˝eniowego, jak i mechanicznego. W szczególno-
Êci nie mo˝e mieç ona ostrych kraw´dzi, zadziorów,
wystajàcych Êrub itp. Ze wzgl´du na potrzeby osób
niedowidzàcych barwa obudowy musi kontrasto-
waç z barwà konstrukcji, do której przycisk jest mo-
cowany. Przyciski dla pieszych muszà mieç mo˝li-
woÊç nadawania sygna∏u optycznego lub akustycz-

nego potwierdzajàcego przyj´cie zg∏oszenia przez
sterownik.

3.3.5.2. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny za-
pewniç nadawanie sygna∏ów zezwalajàcych na
przechodzenie przez jezdni´ lub torowisko tramwa-
jowe wy∏àcznie podczas nadawania sygna∏u zielo-
nego dla pieszych, przy czym sygna∏ dêwi´kowy
odpowiadajàcy sygna∏owi zielonemu ciàg∏emu po-
winien ró˝niç si´ od sygna∏u dêwi´kowego odpo-
wiadajàcego sygna∏owi zielonemu migajàcemu.
Pomocnicze sygna∏y dêwi´kowe, nadawane pod-
czas sygna∏u czerwonego, powinny ró˝niç si´ w za-
sadniczy sposób od sygna∏ów b´dàcych odpowied-
nikiem sygna∏u zielonego ciàg∏ego i migajàcego.
Je˝eli przejÊcie dla pieszych jest rozdzielone pasem
rozdzia∏u lub spocznikiem i obs∏ugiwane jest w nie-
zale˝nych fazach, sygna∏y dêwi´kowe odpowiada-
jàce sygna∏owi zielonemu powinny byç ró˝ne dla
ka˝dej cz´Êci przejÊcia.
Podstawowy sygna∏ dêwi´kowy, równowa˝ny sy-
gna∏owi zielonemu ciàg∏emu, powinien byç sygna-
∏em przerywanym o cz´stotliwoÊci zawartej w grani-
cach 5—12,5 Hz lub sygna∏em ciàg∏ym (powtarzalnà
melodyjkà, g∏osem ptaków itp.) o powtarzalnoÊci
w zakresie 0,5—1,25 Hz. Cz´stotliwoÊç dêwi´ków
stosowanych w sygnale podstawowym powinna za-
wieraç si´ w granicach 550—2000 Hz. Podstawowy
sygna∏ dêwi´kowy równowa˝ny sygna∏owi zielone-
mu migajàcemu powinien byç sygna∏em przerywa-
nym o cz´stotliwoÊci powtarzania dwukrotnie wi´k-
szej ni˝ sygna∏u podstawowego, tj. 10—25 Hz.
Sygnalizator dêwi´kowy powinien umo˝liwiaç regu-
lacj´ poziomu g∏oÊnoÊci nadawanego sygna∏u dêwi´-
kowego w granicach co najmniej 50—85 dB(A).
Sygnalizatory dêwi´kowe umieszcza si´ po obu
stronach jezdni, przy czym sygna∏y podstawowe
muszà byç nadawane z urzàdzeƒ umieszczonych na
wysokoÊci co najmniej 2,20 m nad powierzchnià te-
renu, natomiast sygna∏ pomocniczy powinien byç
nadawany z przycisku. Podstawowy sygna∏ dêwi´-
kowy powinien byç s∏yszalny w strefie oczekiwania
przed jezdnià oraz na przejÊciu przez jezdni´ do co
najmniej 2/3 jej szerokoÊci. Sygna∏ pomocniczy po-
winien byç sygna∏em impulsowym nadawanym
z cz´stotliwoÊcià nie wi´kszà ni˝ 1,2 Hz, a jego s∏y-
szalnoÊç musi byç ograniczona do 4 ± 1 m od êró-
d∏a dêwi´ku.
Sygnalizatory dêwi´kowe nie mogà wyst´powaç
w postaci dodatkowej komory sygna∏owej zbloko-
wanej z sygnalizatorem dla pieszych.
Jako uzupe∏nienie sygnalizacji dêwi´kowej mo˝na
stosowaç komunikaty s∏owne nadawane z ró˝nych
elementów instalacji sygnalizacyjnej na przejÊciu
dla pieszych; rodzaj wyg∏aszanych komunikatów
musi byç dostosowany do lokalizacji urzàdzenia
g∏oÊnomówiàcego w stosunku do przejÊcia lub je-



Dziennik Ustaw Nr 220 — 352 — Poz. 2181  

go cz´Êci. Zaleca si´, aby ostrzegaç niepe∏nospraw-
nych pieszych o awarii sygnalizacji w postaci sto-
sownego komunikatu.

3.3.5.3. Sygnalizatory wibracyjne

Jako system uzupe∏niajàcy sygnalizacj´ optycznà
i dêwi´kowà mo˝na stosowaç dotykowe sygnaliza-
tory wibracyjne, umieszczone w przyciskach dla
pieszych, lub jako urzàdzenia samoistne, zachowu-
jàc zasady monta˝u jak dla przycisków dla pie-
szych, okreÊlone w pkt 3.3.5.1.
Wibracje powinny byç wyraênie wyczuwalne doty-
kiem po po∏o˝eniu r´ki na obudowie przycisku lub
wibratora. Sygna∏y wibracyjne powinny mieç takà
samà cz´stotliwoÊç powtarzania jak sygna∏y dêwi´-
kowe przerywane:
— podstawowy sygna∏ wibracyjny zezwalajàcy na

przechodzenie i b´dàcy odpowiednikiem sygna-
∏u zielonego ciàg∏ego — od 5 do 12,5 Hz,

— sygna∏ wibracyjny odpowiadajàcy sygna∏owi
zielonemu migajàcemu — od 10 do 25 Hz,

— pomocniczy sygna∏ wibracyjny, informujàcy
o tym, ˝e sygnalizacja jest w∏àczona — impuls
o cz´stotliwoÊci nie wi´kszej ni˝ 1,2 Hz.

3.3.5.4. Informacja dotykowa bierna

Jako uzupe∏nienie systemów informacji optycznej,
dêwi´kowej i wibracyjnej zaleca si´ stosowanie wy-
puk∏ych symboli wyczuwalnych dotykiem, odwzo-
rowujàcych przekraczanà jezdni´ i rodzaje strumie-
ni ruchu (liczba pasów ruchu, wysepki, torowiska,
przystanki itp.).
Symbole te powinny byç umieszczane na obudo-
wach przycisków dla pieszych, sygnalizatorów wi-
bracyjnych lub jako odr´bne tabliczki.

3.3.5.5. Automatyczne indywidualne systemy pro-
wadzenia pieszych

Dla u∏atwienia osobom upoÊledzonym przekracza-
nia jezdni zaleca si´ wprowadzanie automatycz-
nych indywidualnych systemów prowadzenia,
opartych na technice podczerwonej lub radiowej.

3.3.5.6. Ekrany kontrastowe

Integralnym elementem sygnalizatora mocowane-
go nad jezdnià jest ekran kontrastowy, wyró˝niajà-
cy sygnalizator z t∏a; konstrukcje ekranów pokazane
sà na rysunkach 10.23—10.27. Dopuszcza si´ stoso-
wanie ekranów kontrastowych dla sygnalizatorów
umieszczanych obok jezdni w przypadkach uzasad-
nionych koniecznoÊcià zapewnienia odpowiedniej
widocznoÊci sygna∏ów. Wówczas ekran ma odpo-
wiednio mniejsze rozmiary.
Ekrany kontrastowe nie mogà powodowaç zmniej-
szenia stabilnoÊci konstrukcji pod wp∏ywem wia-

tru. Muszà one jednoczeÊnie zapewniaç wyró˝nie-
nie z t∏a miejsca, w którym znajduje si´ sygnaliza-
tor. Ekran musi byç barwy czarnej z bia∏à obwódkà,
zgodnie z za∏àczonymi rysunkami konstrukcyjnymi.
Sygnalizatory nadjezdniowe z soczewkami o Êred-
nicy 300 mm wyposa˝ane sà w ekrany o szeroko-
Êci 850 mm, zaleca si´ tak˝e wyposa˝enie sygnali-
zatorów umieszczanych obok jezdni w ekrany
o szerokoÊci 650 mm. Dopuszcza si´ stosowanie
nad jezdnià ekranów o szerokoÊci 650 mm, jeÊli
wymagajà tego wzgl´dy lokalne (np. brak skrajni).
Dla sygnalizatorów z soczewkami o Êrednicy
200 mm zaleca si´ stosowanie ekranów o szeroko-
Êci 520 mm. Oprócz ekranów dla sygnalizatorów
trójkomorowych stosuje si´ ekrany dla sygnaliza-
torów dwukomorowych — poziomo dla sygnaliza-
torów S-4 (o soczewkach okràg∏ych o Êrednicy
300 mm) oraz pionowo dla sygnalizatorów tram-
wajowych ST oraz w sygnalizacji na przejazdach
tramwajowych w przypadku mocowania sygnali-
zatorów nad jezdnià.

4. Rodzaje sygna∏ów

4.1. Zasady ogólne

Ka˝dy sygna∏ przeznaczony jest dla okreÊlonej gru-
py uczestników ruchu. Ze wzgl´du na przeznacze-
nie wyró˝nia si´ nast´pujàce rodzaje sygna∏ów:
a) sygna∏y dla kierujàcych pojazdami,
b) sygna∏y dla pieszych i rowerzystów,
c) sygna∏y dla kierujàcych tramwajami,
d) sygna∏y dla kierujàcych pojazdami wykonujàcy-

mi odp∏atny przewóz osób na regularnych li-
niach, poruszajàcymi si´ po wydzielonych dla
nich pasach ruchu, zwane dalej sygna∏ami dla
kierujàcych autobusami.

Sygna∏y dla kierujàcych pojazdami przeznaczone sà
dla wszystkich uczestników ruchu, o ile nie sà dla
nich zastosowane sygna∏y wymienione w lit. a—d.
Form´ sygna∏u okreÊla jego barwa lub zestaw
barw, kszta∏t oraz sposób wyÊwietlania.
W sygnalizacji Êwietlnej u˝ywa si´ barw: czerwo-
nej, zielonej, ˝ó∏tej i bia∏ej.
W sygnalizacji Êwietlnej u˝ywa si´ dwóch sposo-
bów nadawania sygna∏ów: ciàg∏ego i migajàcego
z cz´stotliwoÊcià 2 ± 0,50 Hz (120 ± 30 przerw/min),
przy czym stosunek czasu nadawania sygna∏u 
do czasu braku sygna∏u powinien byç jak 0,6 
do 0,4.
Sygna∏y mogà byç nadawane tylko w ustalonych,
dopuszczalnych sekwencjach, okreÊlajàcych po-
wtarzalnà kolejnoÊç ich nadawania.
Do nadawania sekwencji sygna∏ów u˝ywa si´ sy-
gnalizatorów, których postaç (uk∏ad komór sygnali-
zacyjnych i rodzaje soczewek) uzale˝niona jest od
przeznaczenia nadawanych sygna∏ów.
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4.2. Sygna∏y dla kierujàcych pojazdami

4.2.1. Sygna∏y o sekwencji podstawowej

Dla kierujàcych pojazdami stosuje si´ nast´pujàce
sygna∏y Êwietlne:
— sygna∏ czerwony oznaczajàcy zakaz wjazdu za

sygnalizator,
— sygna∏ czerwony i ˝ó∏ty nadawane jednoczeÊnie

oznaczajàce zakaz wjazdu za sygnalizator; sy-
gna∏y te oznaczajà tak˝e, ˝e za chwil´ nadawany
b´dzie sygna∏ zielony,

— sygna∏ zielony oznaczajàcy zezwolenie na wjazd
za sygnalizator, z zastrze˝eniem, ˝e jeÊli brak jest
mo˝liwoÊci opuszczenia skrzy˝owania w trakcie
nadawania sygna∏u zielonego lub wjazd na
skrzy˝owanie spowodowa∏by zagro˝enie bezpie-
czeƒstwa innych uczestników ruchu, nie wolno
wje˝d˝aç za sygnalizator,

— sygna∏ ˝ó∏ty oznaczajàcy zakaz wjazdu za sygna-
lizator, chyba ˝e w chwili rozpocz´cia nadawania
tego sygna∏u pojazd znajduje si´ tak blisko sy-
gnalizatora, ˝e nie mo˝e byç zatrzymany przed
nim bez gwa∏townego hamowania; sygna∏ ten
oznacza jednoczeÊnie, ˝e za chwil´ nadawany
b´dzie sygna∏ czerwony.

Sygna∏y te nadawane sà jako sygna∏y sta∏e i wyst´-
pujà jako sygna∏y ogólne nadawane przez sygnali-
zator S-1 lub kierunkowe nadawane przez sygnali-
zator S-3. Sygna∏y ogólne majà kszta∏t ko∏a o odpo-

wiedniej barwie i dotyczà kierujàcych pojazdami
niezale˝nie od planowanego kierunku jazdy.
Sygna∏y kierunkowe majà postaç czarnej strza∏ki na
polu czerwonym lub ˝ó∏tym oraz zielonej strza∏ki na
polu czarnym, skierowanej w kierunku jazdy. Sy-
gna∏ kierunkowy zielony oznacza, ˝e podczas jazdy
we wskazanym kierunku nie wyst´puje kolizja z in-
nymi uczestnikami ruchu.
Na wlocie dopuszcza si´ zastosowanie jednocze-
Ênie sygna∏u ogólnego i kierunkowego wy∏àcznie
w przypadku, gdy sygna∏ kierunkowy nie wskazuje
kierunku tylko na wprost.
Sygna∏y dla kierujàcych pojazdami nadawane sà
w nast´pujàcej sekwencji podstawowej:

czerwony → czerwony i ˝ó∏ty → zielony → ˝ó∏ty →
czerwony

Sygna∏y o sekwencji podstawowej nadawane sà
przez sygnalizatory trójkomorowe o uk∏adzie ko-
mór jak pokazano na rysunkach: 4.2.1 — sygna∏y
ogólne oraz 4.2.2 do 4.2.8 — sygna∏y kierunkowe.
Je˝eli przy zastosowaniu sygna∏u kierunkowego dla
skr´cajàcych w lewo mo˝liwe jest bezkolizyjne za-
wracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, na sygna-
lizatorze kierunkowym wskazuje si´ kierunek w le-
wo i do zawracania zgodnie z opisem do rys. 4.2.5. 
Je˝eli pas do jazdy w prawo lub w lewo jest ukie-
runkowany pod kàtem mniejszym ni˝ 50°, strza∏k´
nale˝y skierowaç w gór´ pod kàtem 45°.

Rys. 4.2.1. Sygnalizator ogólny S-1 nadajàcy podstawowà sekwencj´ sygna∏ów

Rys. 4.2.2. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna∏ami kierunkowymi na wprost
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Rys. 4.2.3. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna∏ami kierunkowymi w lewo

Rys. 4.2.4. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna∏ami kierunkowymi w prawo

Rys. 4.2.5. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna∏ami kierunkowymi na wprost i w lewo. Symbole strza∏ek obrócone
o 90° w lewo oznaczajà sygna∏y kierunkowe w lewo i do zawracania

Rys. 4.2.6. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna∏ami kierunkowymi na wprost i w prawo
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Rys. 4.2.7. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna∏ami kierunkowymi w lewo i w prawo

Rys. 4.2.8. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna∏ami kierunkowymi do zawracania

4.2.2. Sygna∏ dopuszczajàcy skr´canie w kierunku
wskazanym strza∏kà

Oprócz sygna∏ów ogólnych oraz kierunkowych, na
skrzy˝owaniu stosuje si´ sygna∏ dopuszczajàcy
skr´canie w kierunku wskazanym strza∏kà w posta-
ci sygna∏u czerwonego ogólnego i zielonej strza∏ki
skierowanej w lewo lub w prawo nadawany przez
sygnalizator S-2 (rys. 4.2.9). Sygna∏ ten zezwala na

ruch w najbli˝szà drog´ na skrzy˝owaniu w kierun-
ku wskazanym strza∏kà, po zatrzymaniu si´ przed
sygnalizatorem. Sygna∏ dopuszczajàcy skr´canie
w kierunku wskazanym strza∏kà mo˝e byç nadawa-
ny jednokrotnie lub wielokrotnie podczas nadawa-
nia sygna∏u czerwonego w czasie, gdy nie nast´pu-
je kolizja z innymi uczestnikami ruchu, przy czym
nie dopuszcza si´ nadawania go w trakcie nadawa-
nia sygna∏u ˝ó∏tego. 

Rys. 4.2.9. Sygnalizatory S-2 nadajàce sygna∏ dopuszczajàcy skr´canie w kierunku wskazanym strza∏kà
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W przypadkach uzasadnionych nat´˝eniem i kie-
runkowym rozk∏adem ruchu, gdy pas przeznaczony
dla skr´cajàcych w prawo lub w lewo jest wydzie-
lony wysepkà w kraw´˝nikach lub jest jedynym pa-
sem ruchu na wlocie, mo˝na zamiast pe∏nego sy-
gna∏u trójbarwnego zastosowaç sygna∏ dopuszcza-
jàcy skr´canie w kierunku wskazanym strza∏kà,
nadawany w sekwencji:

czerwony → czerwony z zielonà strza∏kà → czerwony

4.2.3. Sygna∏y nadawane w sekwencjach innych
ni˝ podstawowa

W drogowej sygnalizacji Êwietlnej u˝ywa si´ sy-
gna∏ów sterujàcych ruchem pojazdów tak˝e w in-
nych sekwencjach ni˝ podstawowa:
a) w sygnalizacjach poza skrzy˝owaniami, dla ste-

rowania ruchem wahad∏owym mo˝na u˝ywaç
sygna∏ów tylko o dwóch barwach: czerwonej
i zielonej w sekwencji:

czerwony → zielony → czerwony

b) nad pasami o przemiennym kierunku ruchu stosu-
je si´ sygna∏y S-4 oraz S-7. Sygna∏y Êwietlne nada-
wane przez sygnalizator S-4 (rys. 4.2.10) oznaczajà:
— sygna∏ czerwony w kszta∏cie dwóch skrzy˝o-

wanych kresek (w formie litery x) — zakaz
wjazdu na pas ruchu, nad którym sygna∏ jest
nadawany,

— sygna∏ zielony w kszta∏cie strza∏ki skierowa-
nej w dó∏ — zezwolenie na wjazd na pas ru-
chu, nad którym sygna∏ jest nadawany,

— sygna∏ S-7 (rys. 4.2.11) w kszta∏cie ˝ó∏tej
strza∏ki skierowanej grotem ukoÊnie w pra-
wo lub w lewo w dó∏ — nakaz jak najszybsze-
go opuszczenia pasa ruchu, nad którym sy-
gna∏ jest nadawany.

Sygna∏y te, okreÊlajàce dozwolony w danym okre-
sie sposób wykorzystania wskazanego pasa, nie
tworzà powtarzalnej sekwencji w takim sensie, jak
pozosta∏e sygna∏y. Sà one nadawane alternatyw-
nie jako sygna∏y sta∏e przez ca∏y okres obowiàzy-
wania danej organizacji ruchu na pasach o ruchu
przemiennym. Sygna∏y nadawane przez sygnaliza-
tor S-4 majà postaç sygna∏u sta∏ego, sygna∏y
nadawane przez sygnalizator S-7 majà postaç sy-
gna∏u migajàcego i sygna∏u sta∏ego.

Rys. 4.2.10. Sygnalizator S-4 z sekwencjà sygna∏ów nad
pasami o przemiennym kierunku ruchu

Rys. 4.2.11. Sygnalizator S-7 z sekwencjà sygna∏ów nad
pasami o przemiennym kierunku ruchu

c) w sygnalizacjach wzbudzanych przez tramwaj
na przeci´ciach drogi z torami tramwajowymi
stosuje si´ sygna∏ czerwony i sygna∏ ˝ó∏ty o na-
st´pujàcej sekwencji:

˝ó∏ty migajàcy → ˝ó∏ty sta∏y → czerwony → ˝ó∏ty
migajàcy

Stanem ustalonym jest sygna∏ ̋ ó∏ty migajàcy. W okre-
sach przerw w komunikacji tramwajowej, np. w godzi-
nach nocnych, stanem ustalonym jest brak sygna∏u.
Sekwencja ta nadawana jest przez sygnalizatory
dwukomorowe i pokazana na rysunku 4.2.12.

Rys. 4.2.12. Sekwencja sygna∏ów dla kierujàcych pojazdami w sygnalizacji wzbudzanej przez tramwaj

d) na przejazdach kolejowych, przy wjazdach na ru-
chome mosty i promy oraz w miejscu wyjazdu
pojazdów uprzywilejowanych na drog´ stosuje

si´ nadawane okresowo dwa sygna∏y czerwone
migajàce naprzemiennie lub pojedynczy sygna∏
czerwony migajàcy. Dopuszcza si´, w przypad-
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kach uzasadnionych zwi´kszonym nat´˝eniem
ruchu wyjazdowego pojazdów uprzywilejowa-
nych, zastosowanie w takich przypadkach sy-
gnalizacji, o której mowa w lit. c (rys. 4.2.12),
o nast´pujàcej sekwencji sygna∏ów:

brak sygna∏u → ˝ó∏ty migajàcy → ˝ó∏ty sta∏y →
czerwony → ˝ó∏ty migajàcy → brak sygna∏u

Stanem ustalonym jest brak sygna∏u.

4.2.4. Sygna∏ ostrzegawczy

Sygna∏em ostrzegawczym nakazujàcym wszystkim
kierujàcym i pieszym zachowanie szczególnej
ostro˝noÊci jest migajàcy sygna∏ ˝ó∏ty nadawany
przez sygnalizatory dla pojazdów lub sygnalizatory
jednokomorowe.
Sygna∏ ostrzegawczy mo˝e byç nadawany zarówno
okresowo, tj. w przerwach mi´dzy pracà sygnalizacji
w pe∏nym zakresie (z programem trójbarwnym), jak
i stale w miejscach, gdzie wyst´puje zagro˝enie bez-
pieczeƒstwa ruchu, a które nie kwalifikujà si´ jeszcze
do zainstalowania pe∏nej sygnalizacji trójbarwnej.
Sygna∏y ostrzegawcze (pojedyncze lub w postaci fali
Êwietlnej) stosuje si´ w przypadku zaj´cia cz´Êci jezd-
ni podczas robót prowadzonych w pasie drogowym.
Szczególnymi przypadkami zastosowania sygna∏u
ostrzegawczego sà:
— sygna∏ ostrzegawczy po∏àczony ze znakiem D-6

(rys. 4.2.13) zainstalowanym nad przejÊciem dla
pieszych, tzw. przejÊcie aktywne. Zaleca si´ sto-
sowanie rozwiàzania pokazanego na rys. 4.2.13
lit. a z dwoma sygnalizatorami migajàcymi na-
przemiennie,

— sygna∏ w postaci sylwetki pieszego (rys. 4.2.14)
stosowany na skrzy˝owaniach z sygnalizacjà
Êwietlnà przed przejÊciami dla pieszych usytu-
owanymi tak, ˝e sà niewidoczne dla kierujàcych
opuszczajàcych skrzy˝owanie; jego nadawanie
powinno rozpoczynaç si´ o 1 s wczeÊniej ni˝
rozpocz´cie nadawania sygna∏u zielonego dla
pieszych na danym przejÊciu przez jezdni´, na-
tomiast zakoƒczenie powinno uwzgl´dniaç czas
ewakuacji pieszych po zaprzestaniu nadawania
sygna∏u zielonego migajàcego.

Rys. 4.2.14. Sygna∏ ostrzegawczy w postaci migajàcej
sylwetki pieszego

4.3. Sygna∏y dla pieszych

Sygna∏y dla pieszych stosuje si´ wy∏àcznie na wy-
znaczonych przejÊciach zarówno w obr´bie skrzy-
˝owaƒ z sygnalizacjà, jak i poza nimi, a tak˝e na
przejÊciach przez wydzielone torowisko dla pojaz-
dów szynowych. Stosuje si´ nast´pujàce sygna∏y
w kszta∏cie pieszego:
— sygna∏ czerwony oznaczajàcy zakaz wejÊcia na

jezdni´ lub torowisko,
— sygna∏ zielony oznaczajàcy zezwolenie na prze-

chodzenie,
— sygna∏ zielony migajàcy oznaczajàcy zezwolenie

na przechodzenie, lecz nakazujàcy jak najszybsze
jego zakoƒczenie; sygna∏ ten jednoczeÊnie infor-
muje, ˝e za chwil´ zapali si´ sygna∏ czerwony.

Zaleca si´ ∏àczenie sygnalizacji Êwietlnej na przej-
Êciach dla pieszych z sygnalizacjà dêwi´kowà i/lub
wibracyjnà, informujàcà osoby z dysfunkcjà wzroku
lub wzroku i s∏uchu o rodzaju nadawanych sygna-
∏ów. ¸àczne stosowanie obu rodzajów sygnalizacji
jest obowiàzkowe w przypadku lokalizacji przejÊç
dla pieszych (odosobnionych i w ramach skrzy˝o-
waƒ) w pobli˝u oÊrodków dla osób niepe∏nospraw-
nych lub gdzie istnieje prawdopodobieƒstwo korzy-
stania przez takie osoby z przejÊç dla pieszych.
Stosowanie sygna∏ów akustycznych w przypadku
usytuowania elementów nadajàcych te sygna∏y
w bezpoÊredniej bliskoÊci budynków mieszkalnych
(np. przy chodnikach w´˝szych ni˝ 3 metry) jest
niedozwolone. W takich przypadkach nale˝y zastà-
piç sygna∏y akustyczne sygna∏ami wibracyjnymi.
Sygna∏y dla pieszych nadawane byç mogà tylko
w sekwencji:

czerwony → zielony → zielony migajàcy → czerwony

wraz z odpowiadajàcymi im sygna∏ami akustyczny-
mi i/lub wibracyjnymi. Do nadawania sygna∏ów dla

a)

b) c)

Rys. 4.2.13. Sygna∏ ostrzegawczy stosowany nad przej-
Êciami dla pieszych poza skrzy˝owaniami 
(a, b, c — ró˝ne warianty umieszczania sy-
gnalizatorów ostrzegawczych)
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pieszych przeznaczone sà wy∏àcznie sygnalizatory
dwukomorowe S-5 pokazane (wraz z sekwencjà sy-
gna∏ów) na rysunku 4.3.1.

Rys. 4.3.1. Sygnalizator S-5 dla pieszych z sekwencjà
nadawanych sygna∏ów

4.4. Sygna∏y dla rowerzystów

Sygna∏y dla rowerzystów stosuje si´ wy∏àcznie na
wyznaczonych przejazdach zarówno w obr´bie
skrzy˝owaƒ z sygnalizacjà, jak i poza nimi, a tak˝e
na przejazdach przez wydzielone torowisko dla po-
jazdów szynowych. Stosuje si´ nast´pujàce sygna-
∏y w kszta∏cie roweru:
— sygna∏ czerwony oznaczajàcy zakaz wjazdu na

jezdni´ lub torowisko,
— sygna∏ zielony oznaczajàcy zezwolenie na prze-

jazd,
— sygna∏ zielony migajàcy oznaczajàcy zezwolenie

na przejazd, lecz nakazujàcy jak najszybsze jego
zakoƒczenie; sygna∏ ten jednoczeÊnie informu-
je, ˝e za chwil´ zapali si´ sygna∏ czerwony.

Do nadawania sygna∏ów dla rowerzystów przezna-
czone sà wy∏àcznie sygnalizatory dwukomorowe
S-6 pokazane (wraz z sekwencjà sygna∏ów) na ry-
sunku 4.4.1.

Rys. 4.4.1. Sygnalizator S-6 dla rowerzystów z sekwen-
cjà nadawanych sygna∏ów

4.5. Sygna∏y dla pieszych i rowerzystów

W sytuacjach podyktowanych wzgl´dami miejsco-
wymi (wspólna lokalizacja przejÊç i przejazdów,
mo˝liwoÊç ∏àczenia elementów wsporczych, wi-
docznoÊç sygnalizatorów) dopuszcza si´ ∏àczenie
sygna∏ów dla pieszych i dla rowerzystów w jednym
sygnalizatorze. Sygnalizatory dla pieszych i rowe-
rzystów, wraz z sekwencjà nadawanych sygna∏ów,
pokazane sà na rys. 4.5.1.

Rys. 4.5.1. Sygnalizator dla pieszych i rowerzystów z se-
kwencjà nadawanych sygna∏ów

4.6. Sygna∏y dla kierujàcych tramwajami

Dla kierujàcych tramwajami stosuje si´ sygna∏y
barwy bia∏ej w nast´pujàcej postaci:
— sygna∏ w kszta∏cie kreski poziomej oznaczajàcy

zakaz wjazdu za sygnalizator,
— sygna∏ w kszta∏cie kreski pionowej oznaczajàcy

zezwolenie na wjazd za sygnalizator, z zastrze˝e-
niem, ˝e jeÊli brak jest mo˝liwoÊci opuszczenia
skrzy˝owania w trakcie nadawania sygna∏u ze-
zwalajàcego na wjazd lub wjazd na skrzy˝owa-
nie spowodowa∏by zagro˝enie bezpieczeƒstwa
innych uczestników ruchu, nie wolno wjechaç
za sygnalizator,

— sygna∏ migajàcy w kszta∏cie kreski pionowej lub
sygna∏ w postaci dwóch kropek u∏o˝onych po-
ziomo oznaczajàcy zakaz wjazdu za sygnaliza-
tor; zakaz nie dotyczy kierujàcych tramwajami,
które w chwili rozpocz´cia nadawania tego sy-
gna∏u by∏y tak blisko, ˝e nie mog∏yby byç zatrzy-
mane przed sygnalizatorem bez gwa∏townego
hamowania; sygna∏ ten oznacza jednoczeÊnie,
˝e za chwil´ nadawany b´dzie sygna∏ w kszta∏-
cie kreski poziomej.

Do nadawania sygna∏ów dla kierujàcych tramwaja-
mi przeznaczone sà dwukomorowe sygnalizatory
dla tramwajów — ogólne ST — rys. 4.6.1 i kierun-
kowe STK — rys. 4.6.2. Dopuszcza si´ równie˝ wy-
korzystywanie w tym celu zarówno sygna∏ów, jak
i odpowiednich sygnalizatorów (bez tabliczki BUS)
przeznaczonych dla kierujàcych autobusami, opisa-
nych w punkcie 4.7.
Sygna∏ ogólny oznacza, ˝e podczas przejazdu tram-
waju przez skrzy˝owanie mo˝e wystàpiç kolizja
z pojazdami skr´cajàcymi na skrzy˝owaniu.
Sygna∏y kierunkowe, nadawane przez sygnalizator
STK, dotyczà tylko kierunku jazdy wskazanego
strza∏kà. Sygna∏ kierunkowy zezwalajàcy na wjazd
za sygnalizator informuje dodatkowo o przejeêdzie
we wskazanym kierunku w fazie, w której nie wy-
st´puje kolizja z innymi strumieniami ruchu. Do-
puszcza si´ stosowanie dodatkowej komory sygna-
lizacyjnej o Êrednicy takiej samej, jak pozosta∏ych
komór w sygnalizatorze, z bia∏à strza∏kà na czar-
nym tle, równowa˝nej tabliczce ze strza∏kami kie-
runkowymi, umieszczonej nad sygnalizatorem.
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Sygna∏y dla kierujàcych tramwajami mogà byç
nadawane tylko w nast´pujàcej sekwencji:

sygna∏ w postaci kreski poziomej → sygna∏ w postaci kre-
ski pionowej → sygna∏ migajàcy w postaci kreski 
pionowej (lub sygna∏ w postaci dwóch kropek 
umieszczonych poziomo) → sygna∏ w postaci kreski

poziomej

Rys. 4.6.1. Sygnalizator dla tramwajów z sekwencjà
nadawanych sygna∏ów

Rys. 4.6.2. Sygnalizatory kierunkowe dla tramwajów

*) Tabliczki kierunkowe lub komory z bia∏ymi strza∏kami
kierunkowymi.

Oprócz podanych wy˝ej sygna∏ów mo˝na równie˝
stosowaç sygna∏y kierunkowe STT pokazane na
rys. 4.6.3.

Rys. 4.6.3. Sygna∏y kierunkowe nadawane przez sygnali-
zator typu STT dla kierujàcych tramwajami:

a) sygna∏ zakazujàcy ruchu

b) sygna∏ zezwalajàcy na ruch we wskazanym kierunku
(na wprost, w prawo, w lewo)

c) sygna∏ zezwalajàcy na ruch w dwóch wskazanych kie-
runkach (w lewo i w prawo, na wprost i w prawo, w le-
wo i na wprost)

Sygna∏y STT majà postaç jednej z podanych ni˝ej
kombinacji dwóch lub trzech bia∏ych punktów (trzech
w rz´dzie górnym i jednego w rz´dzie dolnym):
— sygna∏ w kszta∏cie trzech punktów poziomo

w rz´dzie górnym, oznaczajàcy zakaz ruchu we
wszystkich kierunkach,

— sygna∏ w kszta∏cie dwóch punktów: jednego
w rz´dzie dolnym i jednego w rz´dzie górnym
(prawego, Êrodkowego lub lewego), oznaczajàcy
zezwolenie na ruch we wskazanym kierunku (od-
powiednio: w prawo, na wprost lub w lewo) i za-
kaz ruchu we wszystkich pozosta∏ych kierunkach,

— sygna∏ w kszta∏cie trzech punktów: jednego
w rz´dzie dolnym i dwóch w rz´dzie górnym
(prawego i Êrodkowego lub Êrodkowego i lewe-
go), oznaczajàcy zezwolenie na ruch w obu
wskazanych kierunkach (odpowiednio: w prawo
i na wprost lub na wprost i w lewo) i zakaz ru-
chu w trzecim kierunku.

Sygna∏y kierunkowe STT mogà wyst´powaç w do-
wolnej sekwencji.

4.7. Sygna∏y dla kierujàcych autobusami

Dla kierujàcych pojazdami, wykonujàcymi odp∏at-
ny przewóz osób na regularnych liniach, poruszajà-
cymi si´ po wydzielonych dla nich pasach ruchu,
stosuje si´ oddzielne sygna∏y barwy bia∏ej, zwane
dalej sygna∏ami dla kierujàcych autobusami, w na-
st´pujàcej postaci:
— sygna∏ w kszta∏cie kreski poziomej oznaczajàcy

zakaz wjazdu za sygnalizator,
— sygna∏ w postaci kreski poziomej i dwóch kro-

pek rozmieszczonych poziomo oznaczajàcy za-

*)

*)
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kaz wjazdu za sygnalizator oraz informujàcy, ˝e
za chwil´ nadawany b´dzie sygna∏ w kszta∏cie
kreski pionowej,

— sygna∏ w kszta∏cie kreski pionowej oznaczajàcy
zezwolenie na wjazd za sygnalizator, z zastrze˝e-
niem, ˝e jeÊli brak jest mo˝liwoÊci opuszczenia
skrzy˝owania w trakcie nadawania sygna∏u ze-
zwalajàcego na wjazd lub wjazd na skrzy˝owa-
nie spowodowa∏by zagro˝enie bezpieczeƒstwa
innych uczestników ruchu, nie wolno wjechaç
za sygnalizator,

— sygna∏ w kszta∏cie dwóch kropek rozmieszczo-
nych poziomo, oznaczajàcy zakaz wjazdu za sy-
gnalizator; sygna∏ ten nie dotyczy kierujàcych
pojazdami, które w chwili rozpocz´cia nadawa-
nia tego sygna∏u by∏y tak blisko sygnalizatora,
˝e nie mog∏yby byç zatrzymane bez gwa∏towne-
go hamowania; sygna∏ ten informuje jednocze-
Ênie, ˝e za chwil´ nadawany b´dzie sygna∏
w kszta∏cie kreski poziomej.

Sygna∏y powy˝sze dotyczà wszystkich kierunków
jazdy pojazdów, dla których sà przeznaczone i mo-
gà byç nadawane tylko w nast´pujàcej sekwencji:

sygna∏ w kszta∏cie kreski poziomej → sygna∏ w kszta∏cie
kreski poziomej i dwóch kropek poziomo → sygna∏
w kszta∏cie kreski pionowej → sygna∏ w kszta∏cie dwóch
kropek poziomo → sygna∏ w kszta∏cie kreski poziomej

Sygna∏y dla kierujàcych autobusami nadawane sà
przez sygnalizatory trójkomorowe SB o uk∏adzie
komór i sekwencji nadawanych sygna∏ów jak na
rys. 4.7.1 z umieszczonà u góry bia∏à tabliczkà
z czarnym napisem „BUS”. Dopuszcza si´ zastoso-
wanie komory sygnalizacyjnej, o takiej samej Êred-
nicy jak pozosta∏e komory w sygnalizatorze, z bia-
∏ym napisem „BUS” na czarnym tle.

Rys. 4.7.1. Sygnalizator SB z sekwencjà sygna∏ów dla
kierujàcych autobusami

*) Tabliczka z napisem „BUS” lub komora sygnalizacyjna
z bia∏ym napisem „BUS”.

5. Rodzaje sygnalizacji

5.1. Zasady podzia∏u sygnalizacji

Klasyfikacja drogowych sygnalizacji Êwietlnych
okreÊlajàca dopuszczalne rodzaje sygnalizacji opar-

ta jest na nast´pujàcych cechach charakterystycz-
nych:
— przeznaczeniu,
— powtarzalnoÊci pracy,
— trwa∏oÊci instalacji,
— wspó∏pracy z innymi sygnalizacjami.
Ze wzgl´du na przeznaczenie sygnalizacji wyró˝nia
si´ nast´pujàce ich rodzaje:
— sygnalizacja na skrzy˝owaniu,
— sygnalizacja ostrzegawcza,
— sygnalizacja na przejazdach tramwajowych,
— sygnalizacja okreÊlajàca sposób korzystania

z pasa ruchu,
— sygnalizacja dla ruchu wahad∏owego,
— 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 kierujàcych tramwajami,
— sygnalizacja dla kierujàcych autobusami.
Wy˝ej wymienione sygnalizacje mogà byç stoso-
wane na:
— skrzy˝owaniach i odcinkach dróg,
— przejÊciach dla pieszych,
— przejazdach dla rowerzystów.
Ze wzgl´du na powtarzalnoÊç pracy sygnalizacji
wyró˝nia si´ sygnalizacj´:
— cyklicznà,
— acyklicznà,
— wzbudzanà.
Ze wzgl´du na trwa∏oÊç instalacji wyró˝nia si´ sy-
gnalizacj´:
— sta∏à,
— tymczasowà,
— przenoÊnà.
Ze wzgl´du na wspó∏prac´ z innymi sygnalizacjami
wyró˝nia si´ sygnalizacj´:
— odosobnionà,
— skoordynowanà.

5.2. Podzia∏ ze wzgl´du na przeznaczenie

5.2.1. Sygnalizacja na skrzy˝owaniu

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

Sygnalizacja ostrzegawcza jest to sygnalizacja zlo-
kalizowana na skrzy˝owaniach, przejÊciach dla pie-
szych poza skrzy˝owaniami i innych miejscach
szczególnie niebezpiecznych, które jednak nie kwa-
lifikujà si´ jeszcze do zainstalowania sygnalizacji

*)
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pe∏nej (trójbarwnej). Szczególnymi przypadkami
sygnalizacji ostrzegawczej sà:
— przejÊcia aktywne (znak D-6 w po∏àczeniu z sy-

gnalizatorem nadajàcym sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy),
— sygnalizatory ostrzegajàce o pieszych na niewi-

docznych dla kierujàcych przejÊciach dla pie-
szych (jednokomorowy sygnalizator nadajàcy
sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy z symbolem idàcego pie-
szego),

— ˝ó∏te Êwiat∏a ostrzegawcze nadajàce sygna∏y
sta∏e, migajàce lub w postaci fali Êwietlnej,
umieszczane na barierach ograniczajàcych po-
wierzchni´ drogi dost´pnà dla ruchu pojazdów.

5.2.3. Sygnalizacja na przejazdach tramwajowych

Sygnalizacja na przejazdach tramwajowych prze-
znaczona jest dla kierujàcych pojazdami, których
tor jazdy przecina si´ z przejazdem tramwajowym.

5.2.4. Sygnalizacja okreÊlajàca sposób korzystania
z pasa ruchu

Sygnalizacja okreÊlajàca sposób korzystania z pasa
ruchu jest to sygnalizacja przeznaczona do stero-
wania dost´pnoÊcià danego pasa ruchu oraz kie-
runkami ruchu na nim obowiàzujàcymi w danym
czasie.

5.2.5. Sygnalizacja dla ruchu wahad∏owego

Sygnalizacja dla ruchu wahad∏owego jest to sygna-
lizacja zlokalizowana na zw´˝onym odcinku drogi,
na którym nie jest mo˝liwy jednoczesny ruch pojaz-
dów w obu kierunkach.

5.2.6. Sygnalizacja w miejscu wyjazdu pojazdów
uprzywilejowanych

Sygnalizacja w miejscu wyjazdu pojazdów uprzy-
wilejowanych przeznaczona jest do okresowego
zatrzymywania wszystkich pojazdów na drodze
w celu umo˝liwienia bezpiecznego i sprawnego
wyjazdu na t´ drog´ pojazdom uprzywilejowanym.

5.2.7. Sygnalizacja przy wjazdach na ruchome mo-
sty i promy

Sygnalizacja przy wjazdach na ruchome mosty
i promy przeznaczona jest do informowania kieru-
jàcych pojazdami o zezwoleniu na wjazd lub zaka-
zie wjazdu na ruchomy most lub prom.

5.2.8. Sygnalizacja na przejazdach kolejowych

Sygnalizacja na przejazdach kolejowych przezna-
czona jest do zatrzymywania wszystkich strumieni
ruchu przemieszczajàcych si´ wzd∏u˝ drogi na czas
zwiàzany z przejazdem pociàgu, którego tor przeci-
na drog´.

5.2.9. Sygnalizacja dla pieszych

Sygnalizacja dla pieszych jest to sygnalizacja zloka-
lizowana w miejscach przejÊç dla pieszych, w po-
przek jezdni lub torowiska tramwajowego poza
skrzy˝owaniami i przeznaczona do sterowania koli-
zyjnymi strumieniami pojazdów lub tramwajów
oraz pieszych.

5.2.10. Sygnalizacja dla rowerzystów

Sygnalizacja dla rowerzystów jest to sygnalizacja
zlokalizowana w miejscach przejazdów dla rowe-
rzystów, w poprzek jezdni lub torowiska tramwajo-
wego poza skrzy˝owaniami i przeznaczona do ste-
rowania 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 przejÊç dla
pieszych i wyznaczonych wspólnie z nimi przejaz-
dów w poprzek jezdni lub torowiska tramwajowego
na skrzy˝owaniach i poza skrzy˝owaniami i przezna-
czona do sterowania kolizyjnymi strumieniami po-
jazdów lub tramwajów oraz pieszych i rowerzystów.

5.2.12. Sygnalizacja dla kierujàcych tramwajami

Sygnalizacja dla kierujàcych tramwajami jest to sy-
gnalizacja zlokalizowana w miejscu przeci´cia jezd-
ni lub jej cz´Êci przez tory tramwajowe i przeznaczo-
na do sterowania ruchem co najmniej dwóch stru-
mieni kolizyjnych: pojazdów i tramwajów. Je˝eli
w pobli˝u przeci´cia jezdni przez tory tramwajowe
znajduje si´ przejÊcie dla pieszych lub przejazd dla
rowerzystów, sygnalizacja dla tramwajów steruje
dodatkowo strumieniami pieszych i rowerzystów.
Je˝eli tory tramwajowe przecinajà jezdni´ w obr´bie
skrzy˝owania, wówczas sygnalizacja dla tramwajów
musi byç w∏àczona w sygnalizacj´ kierujàcà ruchem
pojazdów i pieszych na skrzy˝owaniu. Je˝eli na pew-
nym odcinku torowisko jest wspólne dla obu kierun-
ków, sygnalizacja dla kierujàcych tramwajami steruje
ruchem przeciwbie˝nym na odcinku jednotorowym.

5.2.13. Sygnalizacja dla kierujàcych autobusami

Sygnalizacja dla kierujàcych autobusami jest to sy-
gnalizacja przeznaczona dla pojazdów samochodo-
wych komunikacji publicznej poruszajàcych si´ po
wydzielonych dla nich pasach ruchu i zlokalizowa-
na w miejscach przecinania si´ strumieni ruchu na
tych pasach z innymi, dowolnymi strumieniami ko-
lizyjnymi. Je˝eli miejsce kolizji znajduje si´ w obr´-
bie skrzy˝owania, sygnalizacja dla kierujàcych au-
tobusami stanowi cz´Êç sygnalizacji ogólnej na
skrzy˝owaniu. 
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5.3. Podzia∏ ze wzgl´du na powtarzalnoÊç pracy

5.3.1. Sygnalizacja cykliczna

Sygnalizacja cykliczna jest to sygnalizacja, w której
ka˝dy realizowany program posiada swojà ustalonà
sekwencj´ faz, a opisujàca je struktura programu
jest powtarzana w ka˝dym cyklu tego programu.
Sygnalizacja cykliczna dzieli si´ na:
— cyklicznà sta∏oczasowà,
— cyklicznà zmiennoczasowà (akomodacyjnà).
Program sygnalizacji cyklicznej sta∏oczasowej cha-
rakteryzuje si´ sta∏à d∏ugoÊcià cyklu i niezmienny-
mi d∏ugoÊciami i kolejnoÊcià poszczególnych faz.
Wyró˝nia si´ sygnalizacj´ cyklicznà sta∏oczasowà
jedno- i wieloprogramowà.
W sygnalizacji wieloprogramowej ka˝dy program
ma swojà ustalonà d∏ugoÊç cyklu oraz d∏ugoÊci
i sekwencje poszczególnych faz. Wybór programu
mo˝e odbywaç si´ zgodnie z u∏o˝onym wczeÊniej
harmonogramem pracy (wybór zale˝ny od czasu)
lub w zale˝noÊci od wybranych charakterystyk ru-
chu (wybór zale˝ny od ruchu).
W sygnalizacji cyklicznej zmiennoczasowej ustala-
na jest pewna mo˝liwa sekwencja faz, zaÊ czasy
trwania wybranych faz sà zmienne od 5 do n se-
kund i zale˝à od chwilowych charakterystyk ruchu.

5.3.2. Sygnalizacja acykliczna

Sygnalizacja acykliczna charakteryzuje si´ tym, ˝e re-
alizuje sterowanie wed∏ug dowolnie zmiennych se-
kwencji faz. Jest ona w pe∏ni zale˝na od ruchu, fazy
mogà byç w niej tworzone na bie˝àco (z pomijaniem
pewnych faz w∏àcznie), a ich d∏ugoÊç jest zmienna
i zale˝y od okreÊlonych charakterystyk ruchu.
Rodzajem sygnalizacji acyklicznej jest sygnalizacja
wzbudzana, która charakteryzuje si´ pracà wed∏ug
nast´pujàcego uk∏adu:

stan ustalony → stan wzbudzenia → stan ustalony

Stan ustalony sygnalizacji polega na ciàg∏ym nada-
waniu na ka˝dym sygnalizatorze ustalonego sy-
gna∏u sta∏ego lub przerywanego; mo˝liwa jest sy-
tuacja, gdy na pewnych sygnalizatorach sygna∏ nie
jest nadawany w ogóle.
W stanie ustalonym mo˝e byç nadawany sygna∏
ostrzegawczy lub sygna∏ czerwony na wszystkich
sygnalizatorach albo zielony dla okreÊlonych grup
sygnalizacyjnych wzajemnie niekolizyjnych i czer-
wony dla grup pozosta∏ych.
Stan wzbudzenia jest to stan pracy sygnalizacji cy-
klicznej lub acyklicznej wywo∏any zg∏oszeniem si´
co najmniej jednego z wybranych strumieni ruchu.
Po obs∏udze wszystkich zg∏oszonych strumieni sy-
gnalizacja wzbudzana powraca do stanu ustalone-
go lub, przy du˝ej liczbie zg∏oszeƒ, przechodzi do
pracy cyklicznej.

5.4. Podzia∏ ze wzgl´du na trwa∏oÊç instalacji

5.4.1. Sygnalizacja sta∏a

Sygnalizacja sta∏a jest to sygnalizacja przeznaczona
do sterowania ruchem w okreÊlonym miejscu przy
nieograniczonym okresie u˝ytkowania.

5.4.2. Sygnalizacja tymczasowa

Sygnalizacja tymczasowa jest to sygnalizacja prze-
znaczona do sterowania ruchem w danym miejscu
tylko przez ustalony czas w zwiàzku z przejÊciowy-
mi zmianami w rozk∏adzie wielkoÊci lub przebiegu
strumieni ruchu.

Sygnalizacje tymczasowe stosuje si´ przede
wszystkim do sterowania ruchem na skrzy˝owa-
niach oraz do sterowania ruchem wahad∏owym na
tymczasowych przew´˝eniach drogi; mogà byç
one jednak stosowane w innych sytuacjach, zgod-
nie z podzia∏em przedstawionym w pkt 5.2.
Rodzajem sygnalizacji tymczasowej jest sygnaliza-
cja przenoÊna, ustawiana na chodnikach lub pobo-
czach w sposób umo˝liwiajàcy jej przemieszczanie.

5.5. Podzia∏ ze wzgl´du na wspó∏prac´ z innymi
sygnalizacjami

5.5.1. Sygnalizacja odosobniona

Sygnalizacja odosobniona jest to sygnalizacja ste-
rujàca ruchem w danym miejscu w sposób nieza-
le˝ny od jakiejkolwiek innej sygnalizacji. Sygnaliza-
cja odosobniona mo˝e jednak pracowaç w syste-
mie sterowania ruchem i jest wówczas zale˝na od
centrum sterowania.

5.5.2. Sygnalizacja skoordynowana

Sygnalizacja skoordynowana jest to sygnalizacja
sterujàca ruchem w sposób powiàzany z pracà co
najmniej jednej z sàsiadujàcych sygnalizacji, pole-
gajàcy na zachowaniu za∏o˝onych przesuni´ç fazo-
wych (offsetów) na kolejnych skrzy˝owaniach. Wy-
ró˝nia si´ sygnalizacje skoordynowane liniowo
(w przypadku wzajemnych powiàzaƒ sygnalizacji
po∏o˝onych w ciàgu komunikacyjnym) oraz sygna-
lizacje skoordynowane obszarowo (w przypadku
powiàzaƒ sygnalizacji w uk∏adzie sieciowym). Ko-
ordynacja sygnalizacji w ciàgu lub w sieci realizo-
wana jest wed∏ug planów sygnalizacji zawierajà-
cych zestawy programów wraz z harmonogramem
pracy oraz charakterystyki wzajemnych powiàzaƒ
czasowych sygnalizacji sàsiednich (zestawy prze-
suni´ç fazowych). Sygnalizacja skoordynowana,
której sposób pracy oraz charakterystyki realizowa-
nych programów okreÊlane sà na bie˝àco na pod-
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stawie ogólnej analizy sytuacji w pewnym obsza-
rze, jest sygnalizacjà pracujàcà wed∏ug algorytmu
sterowania obszarowego zale˝nego od ruchu.

6. Ocena koniecznoÊci stosowania sygnalizacji

6.1. Zasady ogólne

Ocena koniecznoÊci zastosowania sygnalizacji
Êwietlnej powinna byç przeprowadzona w trakcie
prac studialnych dotyczàcych danego skrzy˝owa-
nia lub ciàgu komunikacyjnego albo te˝ w ramach
analiz bezpieczeƒstwa i warunków ruchu dla sieci
drogowej. Ocen´ takà nale˝y w ka˝dym przypadku
odnieÊç do konkretnej sytuacji drogowej i rucho-
wej z uwzgl´dnieniem jej specyfiki, zaÊ sformu∏o-
wane wnioski powinny byç konsekwencjà:
— za∏o˝onych celów wprowadzania sygnalizacji,
— analizy mo˝liwoÊci zastosowania innych do-

st´pnych Êrodków organizacji ruchu dla uzyska-
nia zak∏adanego celu,

— analizy mo˝liwoÊci i przewidywanych efektów
przebudowy lub modernizacji skrzy˝owania,

— ogólnego bilansu kosztów i korzyÊci z wprowa-
dzenia sygnalizacji.

Wprowadzenie sygnalizacji powinno spowodowaç
popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu, co jest celem nad-
rz´dnym i wystarczajàcym przy rozpatrywaniu za-
sadnoÊci budowy sygnalizacji; ponadto, sygnaliza-
cja powinna zapewniç uzyskanie co najmniej jed-
nego z poni˝szych efektów:
— poprawy warunków ruchu relacji podporzàdko-

wanych,
— u∏atwieƒ dla Êrodków komunikacji publicznej

lub dla ruchu pieszego,
— zwi´kszenia efektywnoÊci sterowania strumie-

niami ruchu na ciàgach lub w obszarze poprzez
w∏àczenie danego skrzy˝owania do systemu
skrzy˝owaƒ o ruchu sterowanym.

Ka˝dy z wymienionych efektów (niezale˝nie od wa-
runków poprawy bezpieczeƒstwa) mo˝e stanowiç
samodzielny cel wprowadzenia sygnalizacji Êwietl-
nej, po˝àdane jest jednak, aby sygnalizacja zapew-
nia∏a osiàgni´cie kilku z wymienionych wy˝ej celów.
Ocen´ koniecznoÊci zastosowania sygnalizacji po-
winno si´ przeprowadziç w odniesieniu do konkret-
nego typu sygnalizacji, albowiem koszty i korzyÊci
zwiàzane z zastosowaniem sygnalizacji sà ÊciÊle
uzale˝nione od jej rodzaju.
Nale˝y oceniç przydatnoÊç do za∏o˝onego celu
wszystkich rodzajów sygnalizacji wymienionych
w punkcie 5 i dokonaç wyboru wariantu najkorzyst-
niejszego w danych warunkach. Podstawà oceny
korzyÊci zwiàzanych z zastosowaniem sygnalizacji
jest stopieƒ realizacji za∏o˝onych celów.
W zestawieniu kosztów zastosowania sygnalizacji
nale˝y uwzgl´dniç co najmniej:
— opracowanie projektu,

— budow´ i wyposa˝enie sprz´towe,
— eksploatacj´ sygnalizacji, tj. utrzymanie spraw-

noÊci technicznej, sta∏à aktualizacj´ oprogramo-
wania, nadzór funkcjonalny i techniczny,

— mo˝liwoÊç wzrostu strat czasu i kosztów eksplo-
atacji pojazdów,

— zwi´kszenie ryzyka zdarzeƒ drogowych charak-
terystycznych dla sygnalizacji (najechania
przód-ty∏).

Dodatkowo nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e koszty
funkcjonowania sygnalizacji Êwietlnej o pracy sta-
∏oczasowej istotnie rosnà w przypadku jej dzia∏ania
przy ma∏ym nat´˝eniu ruchu, ze wzgl´du na wzrost
strat czasu i kosztów eksploatacji pojazdów dla
wszystkich strumieni oraz pogorszenie si´ dyscy-
pliny uczestników ruchu (mo˝liwoÊç nieprzestrze-
gania zakazu wjazdu i wejÊcia podczas nadawania
sygna∏u czerwonego i jego odpowiedników). Z te-
go wzgl´du wskazane jest jak najszersze stosowa-
nie sygnalizacji akomodacyjnej lub zale˝nej od ru-
chu, która sama dostosowuje si´ do rzeczywistych
potrzeb. Je˝eli z jakichkolwiek wzgl´dów nie mo˝-
na zastosowaç sygnalizacji akomodacyjnej, ko-
nieczne jest takie dobranie okresów funkcjonowa-
nia sygnalizacji oraz jej programów, aby by∏y do-
stosowane do uÊrednionego zapotrzebowania ru-
chowego. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e po wprowa-
dzeniu w danym miejscu sygnalizacji Êwietlnej
uczestnicy ruchu stosunkowo szybko przyzwyczaja-
jà si´ do niej i ka˝de jej wy∏àczenie mo˝e stanowiç
êród∏o dodatkowych zaburzeƒ w ruchu i zwi´kszaç
zagro˝enie jego bezpieczeƒstwa.
Elementem przydatnym przy podejmowaniu decy-
zji o wprowadzeniu sygnalizacji Êwietlnej w danym
miejscu mo˝e byç wynik jednego z pomocniczych
kryteriów punktowych, kwantyfikujàcych poszcze-
gólne elementy analizy stanu bezpieczeƒstwa i wa-
runków ruchu. Wynik takiego kryterium nie mo˝e
byç jednak jedynym czynnikiem rozstrzygajàcym.

6.2. Zasady szczegó∏owe

6.2.1. Stosowanie sygnalizacji na skrzy˝owaniu

6.2.1.1. Zasady ogólne

Oceniajàc koniecznoÊç zastosowania sygnalizacji do
sterowania ruchem na skrzy˝owaniu, nale˝y
w pierwszej kolejnoÊci sprecyzowaç cel, jakiemu ma
s∏u˝yç zastosowanie sygnalizacji. Nast´pnie nale˝y
przeanalizowaç, czy mo˝na innymi Êrodkami osià-
gnàç zak∏adane cele, przede wszystkim przez zmiany
w organizacji ruchu lub funkcji skrzy˝owania, ma∏à
modernizacj´ lub przebudow´ skrzy˝owania. Anali-
za taka wymaga zebrania nast´pujàcych danych:
— istniejàcego i przewidywanego nat´˝enia ruchu

pojazdów w kilku charakterystycznych okresach
doby i tygodnia,
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— nat´˝enia i charakteru ruchu pieszego,
— liczby i rodzaju zdarzeƒ drogowych zanotowa-

nych w rozpatrywanym miejscu.
Ponadto konieczne jest dokonanie oceny warun-
ków ruchu na skrzy˝owaniu, a w szczególnoÊci wi-
docznoÊci na wszystkich wlotach, wielkoÊci kolejek
na wlotach podporzàdkowanych, czasów oczekiwa-
nia na przejazd z tych wlotów, oraz mo˝liwoÊci do-
konania zmian geometrii skrzy˝owania i organizacji
ruchu niezb´dnych do poprawnego rozmieszczenia
sygnalizatorów i prawid∏owego rozwiàzania stero-
wania.
Zastosowanie sygnalizacji Êwietlnej jako Êrodka
poprawy bezpieczeƒstwa lub warunków ruchu
w danym miejscu mo˝e byç uwzgl´dniane jedynie
wtedy, gdy jest niemo˝liwe lub ekonomicznie nie-
uzasadnione osiàgni´cie za∏o˝onych celów innymi
dost´pnymi Êrodkami organizacji ruchu, np. zmia-
nà pierwszeƒstwa, eliminacjà wybranych relacji
kierunkowych, kanalizacjà ruchu pojazdów, zmianà
lokalizacji przystanków komunikacji publicznej lub
przejÊç dla pieszych.
Stosujàc sygnalizacj´ na skrzy˝owaniu, nale˝y ob-
jàç nià wszystkie grupy uczestników i wszystkie
strumienie ruchu. Nie dopuszcza si´ pozostawienia
jakiegokolwiek wlotu, pasa lub strumienia ruchu
w obszarze skrzy˝owania bez sygnalizacji.

6.2.1.2. Stosowanie sygna∏u ogólnego i sygna∏u
kierunkowego

Rodzaje stosowanych sygna∏ów (ogólne lub kie-
runkowe) dla kierujàcych pojazdami zale˝à od geo-
metrii skrzy˝owania, nat´˝eƒ poszczególnych stru-
mieni ruchu i przyj´tej metody sterowania. Zaleca
si´, aby unikaç wspólnego nadawania sygna∏u zie-
lonego dla strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym
jednoczesnym zezwoleniu na ruch, co w szczegól-
noÊci dotyczy strumieni skr´cajàcych w lewo i stru-
mieni na wprost (oraz na wprost i w prawo) z wlo-
tu przeciwleg∏ego.
Na wlotach o trzech lub wi´cej pasach ruchu nale-
˝y, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego, wy-
dzieliç dla pojazdów skr´cajàcych w lewo co naj-
mniej jeden pas ruchu i obowiàzkowo zastosowaç
sygnalizator kierunkowy dla tego pasa (pasów) ru-
chu. Na wlotach o dwóch pasach ruchu przy mini-
mum 20 % udziale pojazdów skr´cajàcych w lewo
nale˝y dla tych pojazdów zastosowaç sygnalizator
kierunkowy.
Nie dopuszcza si´, w przypadku ruchu z kierunku
przeciwnego, stosowania sygna∏u ogólnego dla
skr´cajàcych w lewo, je˝eli dla pojazdów skr´cajà-
cych przeznaczone sà dwa pasy ruchu oraz je˝eli
strumieƒ pojazdów skr´cajàcych by∏by strumie-
niem kolizyjnym z dwoma pasami dla pojazdów ja-
dàcych na wprost z wlotu przeciwleg∏ego.
Zastosowanie sygna∏u kierunkowego dla pojaz-
dów skr´cajàcych w lewo jest obowiàzkowe dla

wlotu oznakowanego znakiem D-1 „droga z pierw-
szeƒstwem” z tabliczkà T-6a wskazujàcà zmian´
kierunku drogi z pierwszeƒstwem w lewo, je˝eli
na skrzy˝owaniu wyst´puje ruch z kierunku prze-
ciwnego.
Sygnalizator kierunkowy na wlocie trzy- lub wi´-
cej pasowym, z wyznaczonym pasem do skr´ca-
nia w lewo, mo˝e nie byç stosowany w przypad-
ku:
— wlotów skrzy˝owaƒ z ruchem wokó∏ wyspy,
— wlotu na skrzy˝owanie, na którym nie wyst´pu-

je ruch z kierunku przeciwnego.

6.2.1.3. Stosowanie sygna∏u dopuszczajàcego
skr´canie w kierunku wskazanym strza∏kà

Sygna∏ dopuszczajàcy skr´canie w kierunku wska-
zanym strza∏kà stosuje si´, je˝eli w czasie, gdy
nadawany jest sygna∏ czerwony ogólny, istnieje
mo˝liwoÊç bezkolizyjnego ruchu pojazdów skr´ca-
jàcych w prawo lub w lewo. Sygna∏u tego nie wol-
no stosowaç, gdy do jazdy w kierunku zgodnym
z kierunkiem wskazanym strza∏kà przeznaczone sà
dwa lub wi´cej pasów ruchu.
Sygna∏ stosuje si´ w szczególnoÊci:
— na skrzy˝owaniach trójwlotowych dla skr´cajà-

cych w prawo z drogi, której kierunek ma konty-
nuacj´ na skrzy˝owaniu,

— na skrzy˝owaniach, na których na innych wlo-
tach zastosowano sygnalizatory kierunkowe
i istnieje mo˝liwoÊç nadawania sygna∏u zezwa-
lajàcego na skr´canie w prawo w czasie, gdy na
kierunku poprzecznym nadawany jest sygna∏ do
skr´cania w lewo i zabronione jest zawracanie.

6.2.2. Stosowanie sygnalizacji ostrzegawczej

Sygnalizacj´ ostrzegawczà stosuje si´ w miejscach,
gdzie wyst´puje potrzeba wzmo˝enia ostro˝noÊci
ze strony wszystkich uczestników ruchu, natomiast
miejsca te nie kwalifikujà si´ jeszcze do zainstalo-
wania pe∏nej sygnalizacji. Sygnalizacja ostrzegaw-
cza w postaci urzàdzeƒ nadajàcych sygna∏ ˝ó∏ty mi-
gajàcy mo˝e byç stosowana na skrzy˝owaniach
i na odcinkach dróg, jej budow´ nale˝y jednak po-
przedziç szczególnie starannà analizà warunków
ruchu i przewidywanych zachowaƒ kierujàcych,
którzy sà zwykle przyzwyczajeni do reagowania na
sygnalizacj´ trójbarwnà. Analiza musi uwzgl´dniaç
tak˝e koszt budowy, który w takim przypadku jest
porównywalny z kosztem budowy pe∏nej sygna-
lizacji.
Sygna∏ ostrzegawczy po∏àczony ze znakiem D-6 za-
instalowanym nad przejÊciem dla pieszych, tzw.
przejÊcie aktywne, stosuje si´ w miejscach o du-
˝ym zagro˝eniu bezpieczeƒstwa (brak widocznoÊci,
usytuowanie przejÊcia na drodze o znacznym nat´-
˝eniu ruchu, potràcenia pieszych itp.). Stosowanie
sygna∏u ostrzegawczego ∏àcznie ze znakiem D-6
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w przypadku przejÊç przez drogi dwukierunkowe
o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kie-
runku oraz drogi dwujezdniowe poza obszarem za-
budowanym jest dopuszczalne w wyjàtkowych
okolicznoÊciach. W takich przypadkach nale˝y ra-
czej zastosowaç sygnalizacj´ wzbudzanà lub pe∏nà,
je˝eli przejÊcie znajduje si´ na skrzy˝owaniu. Decy-
zj´ o zastosowanych Êrodkach nale˝y oprzeç na
analizie bezpieczeƒstwa i pomocniczym kryterium
punktowym zawartym w punkcie 6.3.3. 
Sygnalizacj´ ostrzegawczà w postaci ˝ó∏tego sy-
gna∏u migajàcego z sylwetkà idàcego pieszego na-
le˝y stosowaç na skrzy˝owaniach z sygnalizacjà, na
których wskutek warunków przestrzennych kierujà-
cy opuszczajàcy skrzy˝owanie mo˝e nie spostrzec
przechodzàcych pieszych, np. przy ciasnej zabudo-
wie, odsuni´tych lub zas∏oni´tych przejÊciach.
Stosowanie sygnalizacji ostrzegawczej w postaci
˝ó∏tych sygna∏ów migajàcych pojedynczych lub
w postaci fali Êwietlnej jest obowiàzkowe w przy-
padku zaj´cia cz´Êci powierzchni przeznaczonej
normalnie dla ruchu pojazdów. Wybrany rodzaj
stosowanych sygna∏ów (pojedynczy lub fala) zale-
˝y od usytuowania zapór drogowych wygradzajà-
cych powierzchni´ wy∏àczonà z ruchu w stosunku
do osi pasa ruchu lub drogi i wielkoÊci obcià˝enia
ruchowego. W przypadku du˝ego nat´˝enia ruchu
lub zapór ustawianych na drogach dwujezdnio-
wych stosowanie fali Êwietlnej jest obowiàzkowe.
Sygna∏u ostrzegawczego w postaci fali Êwietlnej
mo˝na nie stosowaç w przypadku zaj´cia cz´Êci
jezdni na drogach lokalnych lub osiedlowych, na
których nat´˝enie ruchu jest znikome, a w okresie
od zmroku do Êwitu lub w przypadku zmniejszonej
przejrzystoÊci powietrza zapewniona jest dosta-
teczna widocznoÊç przeszkody z minimum 20 m.

6.2.3. Stosowanie sygnalizacji okreÊlajàcej sposób
korzystania z pasa ruchu

Sygnalizacj´ okreÊlajàcà sposób korzystania z pasa
ruchu stosuje si´ na jezdniach wielopasowych
o zmiennej strukturze kierunkowej ruchu oraz
w przypadku koniecznoÊci wy∏àczenia ruchu na da-
nym pasie.

6.2.4. Stosowanie sygnalizacji dla ruchu wahad∏o-
wego

Stosowanie sygnalizacji dla ruchu wahad∏owego
jest konieczne na zw´˝onych odcinkach dróg, na
których niemo˝liwy jest jednoczesny przejazd po-
jazdów w obu kierunkach, a ponadto zachodzi co
najmniej jeden z poni˝szych warunków:
— d∏ugoÊç zw´˝onego odcinka drogi jest wi´ksza ni˝

50 m przy nat´˝eniu ruchu równym co najmniej
500 pojazdów na godzin´ w ka˝dym kierunku,

— wyst´puje zagro˝enie bezpieczeƒstwa ruchu
z innych powodów (np. pochylenia pod∏u˝ne),

— niezastosowanie sygnalizacji uniemo˝liwi prze-
jazd pojazdom zobowiàzanym do udzielenia
pierwszeƒstwa.

6.2.5. Stosowanie sygnalizacji w miejscach wyjaz-
du pojazdów uprzywilejowanych

Stosowanie sygnalizacji w miejscach wyjazdu po-
jazdów uprzywilejowanych uzasadnia ka˝dy z na-
st´pujàcych wzgl´dów:
— brak odpowiedniej widocznoÊci pojazdów

uprzywilejowanych wyje˝d˝ajàcych na drog´,
— po∏o˝enie bramy wyjazdowej bezpoÊrednio

przy drodze,
— du˝e nat´˝enie ruchu pojazdów na drodze, na

którà wyje˝d˝ajà pojazdy uprzywilejowane.

6.2.6. Stosowanie sygnalizacji przy wjazdach na
ruchome mosty i promy

Stosowanie sygnalizacji Êwietlnej przy wjazdach na
ruchome mosty i promy, wskazujàcej zezwolenie
na wjazd lub zakaz wjazdu, jest obowiàzkowe.

6.2.7. Stosowanie sygnalizacji na przejazdach ko-
lejowych

Zasady stosowania sygnalizacji Êwietlnej na prze-
jazdach kolejowych regulujà odr´bne przepisy.

6.2.8. Stosowanie sygnalizacji dla pieszych i rowe-
rzystów

KoniecznoÊç stosowania sygnalizacji dla pieszych
lub dla rowerzystów mogà uzasadniaç nast´pujàce
czynniki:
— du˝e nat´˝enie ruchu pojazdów istotnie wyd∏u-

˝ajàce czas oczekiwania pieszych lub rowerzy-
stów na mo˝liwoÊç bezpiecznego przejÊcia lub
przejazdu,

— znaczna liczba zdarzeƒ drogowych z udzia∏em
pieszych lub rowerzystów albo wyst´powanie
innych czynników zagra˝ajàcych ich bezpie-
czeƒstwu, np. brak widocznoÊci,

— znaczne nat´˝enie ruchu pieszych lub rowerzy-
stów,

— udzia∏ osób niepe∏nosprawnych lub dzieci
wÊród pieszych, szczególnie przy podwy˝szonej
pr´dkoÊci na drodze.

W przypadku przejÊç lub przejazdów przez torowi-
ska tramwajowe dodatkowym czynnikiem mogà-
cym uzasadniaç potrzeb´ zastosowania sygnaliza-
cji jest du˝a cz´stotliwoÊç kursowania oraz utrud-
nione hamowanie tramwaju. W ka˝dym przypadku
sygnalizacji dla pieszych lub dla rowerzystów ko-
nieczne jest przeanalizowanie mo˝liwoÊci zastoso-
wania wspólnego przejÊcia i przejazdu.
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6.2.9. Stosowanie sygnalizacji dla kierujàcych
tramwajami

Stosowanie sygnalizacji Êwietlnej dla kierujàcych
tramwajami wynika bezpoÊrednio z zastosowania
sygnalizacji ogólnej, je˝eli torowisko tramwajowe
znajduje si´ w obszarze skrzy˝owania. Je˝eli tory
tramwajowe przecinajà jezdni´ lub ciàgi pieszo-ro-
werowe, uzasadnieniem zastosowania sygnalizacji
w takich miejscach mogà byç nast´pujàce czynniki:
— niedostateczna widocznoÊç nadje˝d˝ajàcego

tramwaju przez kierujàcych pojazdami lub pie-
szych i rowerzystów,

— znaczna liczba zdarzeƒ drogowych mi´dzy tram-
wajami i pojazdami lub pieszymi (rowerzystami),

— du˝y iloczyn nat´˝eƒ ruchu strumieni kolizyj-
nych.

Sygna∏y ogólne, nadawane przez sygnalizator ST
stosuje si´ dla jazdy tramwaju na wprost:
— poza skrzy˝owaniami na przejÊciach dla pie-

szych i przejazdach dla rowerzystów,
— na skrzy˝owaniach, na których nast´puje rozwidle-

nie torów, a podczas przejazdu tramwaju na
wprost wyst´puje kolizja z pojazdami skr´cajàcymi
z tego samego wlotu lub z wlotu przeciwleg∏ego,

— na skrzy˝owaniach, na których mo˝liwa jest tyl-
ko jazda tramwaju tylko na wprost, przy czym
je˝eli podczas przejazdu tramwaju nie wyst´pu-
je kolizja z innymi uczestnikami ruchu, zaleca si´
zastosowanie sygnalizatorów STK.

W pozosta∏ych przypadkach stosuje si´ sygnaliza-
tory STK lub STT.
W zale˝noÊci od nat´˝eƒ ruchu obu strumieni koli-
zyjnych sygnalizacja dla kierujàcych tramwajami
mo˝e byç cykliczna lub wzbudzana. W przypadku
gdy sygnalizacja taka steruje równie˝ innymi stru-
mieniami ruchu, powinna to byç sygnalizacja ako-
modacyjna.

6.2.10. Stosowanie sygnalizacji dla kierujàcych au-
tobusami

Stosowanie sygnalizacji dla kierujàcych autobusa-
mi ograniczone jest w zasadzie do skrzy˝owaƒ
i wynika z zasad sterowania ruchem okreÊlonych
dla poszczególnych przypadków. Je˝eli pasy ruchu
wydzielone dla kierujàcych autobusami przecinajà
ciàgi pieszo-rowerowe lub wydzielone torowiska
tramwajowe poza skrzy˝owaniami, uzasadnieniem
stosowania sygnalizacji dla kierujàcych autobu-
sami w takich miejscach mogà byç nast´pujàce
czynniki:
— niedostateczna widocznoÊç nadje˝d˝ajàcych au-

tobusów przez pozosta∏ych uczestników ruchu,
— du˝a liczba zdarzeƒ drogowych,
— du˝y iloczyn nat´˝enia ruchu strumieni kolizyj-

nych.
Zaleca si´, aby sygnalizacja dla kierujàcych autobu-
sami by∏a sygnalizacjà akomodacyjnà.

6.3. Pomocnicze kryterium punktowe dla oceny
potrzeby zastosowania sygnalizacji Êwietlnej

6.3.1. Zasady ogólne

Pomocnicze kryterium punktowe stanowi element
wspomagajàcy w procesie analizy potrzeby zasto-
sowania sygnalizacji Êwietlnej na skrzy˝owaniu lub
na przejÊciu dla pieszych poza skrzy˝owaniem.
Opiera si´ ono na liczbowych ocenach bezpieczeƒ-
stwa i warunków ruchu pieszych i pojazdów. Wy-
mienione dwa czynniki nie wyczerpujà pe∏nego ze-
stawu elementów koniecznych do uwzgl´dnienia
w analizie potrzeby zastosowania sygnalizacji
Êwietlnej, dlatego te˝ niniejsze kryterium nie mo˝e
zast´powaç ca∏oÊciowej analizy wykonywanej we-
d∏ug zasad podanych w punkcie 6.1.
W opisywanym kryterium ostateczna opinia doty-
czàca potrzeby zastosowania sygnalizacji Êwietlnej
formu∏owana jest jako kryterium ∏àczne w oparciu
o sum´ punktów uzyskanych z kryteriów czàstko-
wych. Danymi wyjÊciowymi dla tych kryteriów sà:
a) w odniesieniu do skrzy˝owaƒ:

— nat´˝enie ruchu pojazdów i tramwajów,
— obcià˝enie ruchem pieszych,
— widocznoÊç na skrzy˝owaniu,
— zdarzenia drogowe,

b) w odniesieniu do przejÊç dla pieszych poza
skrzy˝owaniami:
— obcià˝enie ruchem pojazdów i ruchem pie-

szych,
— liczba wypadków z pieszymi.

6.3.2. Kryteria czàstkowe dla skrzy˝owaƒ

6.3.2.1. Nat´˝enie ruchu pojazdów

Liczb´ punktów w ramach tego kryterium (PI) od-
czytuje si´ z tabeli 6.1 na podstawie:
— sumarycznego ruchu w godzinie szczytu na

skrzy˝owaniu,
— nat´˝enia ruchu w godzinie szczytu na najs∏a-

biej obcià˝onym wlocie,
— liczby wlotów i sumarycznej liczby pasów na ca-

∏ym skrzy˝owaniu.
W przypadku wyst´powania ruchu tramwajowego
do wartoÊci sumarycznego ruchu na skrzy˝owaniu
wlicza si´ nat´˝enie ruchu tramwajów wyra˝one
w pojazdach umownych. Nat´˝enia ruchu tramwa-
jów wyra˝one w poj. umownych/h — ΔT w zale˝no-
Êci od nat´˝enia ruchu tramwajów w poc./h — NT
podano w tabeli 6.2.
Dla wartoÊci z przedzia∏u [10 poc./h — 100 poc./h]
wartoÊci przeliczone w pojazdach umownych na go-
dzin´ mo˝na równie˝ obliczyç bezpoÊrednio ze wzoru:

ΔT = 140 + 11,5 ⋅ N
T

– 0,05N2
T

[6.3.2.1]
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6.3.2.2. Obcià˝enie ruchem pieszych

Liczb´ punktów w ramach tego kryterium (PII) od-
czytuje si´ z tabeli 6.3 w zale˝noÊci od:
— nat´˝enia ruchu pieszego w godzinie szczytu

wyra˝onego w osobach na godzin´,
— ca∏kowitej liczby przejÊç w obr´bie skrzy˝owa-

nia, przy czym osobno nale˝y liczyç przejÊcie
oddzielone azylem dla pieszych w postaci ele-
mentów wzniesionych nad poziom jezdni (wy-
sepki, pas dzielàcy jezdni itp.).

Tabela 6.3. Liczba punktów w zale˝noÊci od ruchu pie-
szego (PII)

6.3.2.3. WidocznoÊç na skrzy˝owaniu

Liczb´ punktów w ramach tego kryterium (PIII) od-
czytuje si´ z tabeli 6.4 w zale˝noÊci od wyznaczo-
nego minimalnego stopnia widocznoÊci na skrzy-
˝owaniu — Swmin.⋅ Swmin. jest to wartoÊç naj-
mniejsza spoÊród wszystkich stopni widocznoÊci
Swi,j, gdzie i, j sà dowolnà parà strumieni kolizyj-
nych.

Tabela 6.4. Liczba punktów w zale˝noÊci od stopnia wi-
docznoÊci (PIII)

Przyjmujàc, ˝e j oznacza strumieƒ z pierwszeƒ-
stwem wzgl´dem strumienia i, procedura okreÊla-
nia Swi,j jest nast´pujàca:
a) z tabeli 6.5, uwzgl´dniajàc pr´dkoÊç projektowà

na drodze, z której wyje˝d˝a strumieƒ i, odczytu-
je si´ normatywnà odleg∏oÊç bezpiecznego za-
trzymania wyra˝onà w [m],

vj
b) ze wzoru: Ln

j = Ln
i × — + 10, [6.3.2.2]

vi

gdzie:

vj — pr´dkoÊç projektowa na drodze wyjazdo-
wej dla strumienia j,

vi — pr´dkoÊç projektowa na drodze wyjazdo-
wej dla strumienia i,

wyznacza si´ normatywnà odleg∏oÊç bezpiecz-
nego zatrzymania wyra˝onà w [m] dla strumie-
nia z pierwszeƒstwem,

Tabela 6.1. Liczba punktów w zale˝noÊci od nat´˝enia i struktury ruchu (PI)

Tabela 6.2. Przeliczenie nat´˝enia ruchu tramwajowego
na pojazdy umowne
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Tabela 6.5. Normatywne odleg∏oÊci bezpiecznego za-
trzymania

c) z obserwacji sytuacji na skrzy˝owaniu okreÊla
si´ rzeczywiste wartoÊci widocznoÊci na skrzy˝o-
waniu Lr

i, L
r
j dla obu strumieni okreÊlone nast´-

pujàco:
— jest to odleg∏oÊç od punktu kolizji do takiego

najdalszego punktu na wlocie dojazdowym i,
z którego widoczny jest ca∏y odcinek dojaz-
dowy strumienia j o d∏ugoÊci Lr

j ,
— jest to odleg∏oÊç od punktu kolizji do takiego

najdalszego punktu na wlocie dojazdowym j,
z którego widoczny jest ca∏y odcinek dojaz-
dowy strumienia i o d∏ugoÊci Lr

j,

L
r
i × L

r
j

d) ze wzoru:  Swi,j =  ——— [6.3.2.3]
Ln

i × Ln
j

oblicza si´ stopieƒ widocznoÊci dla danej pary stru-
mieni kolizyjnych i oraz j.

6.3.2.4. Zdarzenia drogowe

Liczb´ punktów w ramach tego kryterium (PIV) od-
czytuje si´ z tabeli 6.6 w zale˝noÊci od liczby zda-
rzeƒ drogowych uznawanych za charakterystycznà
dla braku sygnalizacji, tj. najechaƒ prostopad∏ych
i najechaƒ na pieszych, jakie mia∏y miejsce w okre-
sie ostatnich 24 miesi´cy. Je˝eli jednak w tym okre-
sie mia∏y miejsce zmiany warunków ruchu istotnie
wp∏ywajàce na jego bezpieczeƒstwo, to do analiz
nale˝y przyjàç dane tylko za okres ostatnich 12 mie-
si´cy.

Tabela 6.6. Liczba punktów w zale˝noÊci od zdarzeƒ dro-
gowych (PIV)

6.3.3. Kryteria czàstkowe dla przejÊç 
poza skrzy˝owaniami

6.3.3.1. Obcià˝enie ruchem pojazdów i ruchem
pieszych

Liczb´ punktów w ramach tego kryterium (PV) przyj-
muje si´ w oparciu o podane w tabeli 6.7 zakresy
wartoÊci obcià˝enia przejÊcia, czyli iloczynu liczby
pieszych przechodzàcych w godzinie szczytu (w ty-
siàcach osób/h) oraz liczby pojazdów umownych
przeje˝d˝ajàcych przez przekrój drogi w tym okresie.

Tabela 6.7. Liczba punktów w zale˝noÊci od obcià˝enia
przejÊcia (PV)

6.3.3.2. Liczba wypadków z pieszymi

Liczb´ punktów dla tego kryterium (PVI) ustala si´
na podstawie tabeli 6.8 w zale˝noÊci od liczby wy-
padków z pieszymi w rejonie przejÊcia w okresie
ostatnich 24 miesi´cy. Je˝eli jednak w tym okresie
wystàpi∏y zmiany warunków ruchu istotnie zmie-
niajàce bezpieczeƒstwo pieszych, do analizy nale˝y
przyjàç tylko dane za ostatnie 12 miesi´cy.

Tabela 6.8. Liczba punktów w zale˝noÊci od wypadków
z pieszymi (PVI)

6.3.4. Kryterium ∏àczne

Dla sformu∏owania opinii odnoÊnie do potrzeby zasto-
sowania sygnalizacji Êwietlnej na analizowanym skrzy-
˝owaniu lub przejÊciu dla pieszych po∏o˝onym poza
obszarem skrzy˝owania konieczne jest obliczenie od-
powiednich sum punktowych z kryteriów czàstkowych:
— PI +PII + PIII + PIV — dla skrzy˝owaƒ,
— PV + PVI — dla przejÊç dla pieszych poza skrzy-

˝owaniami.

Tak wyznaczona suma punktów z kryteriów czàstko-
wych o wartoÊci mniejszej ni˝ 50 uzasadnia stwierdze-
nie, ˝e analizowane w kryterium czynniki nie wskazu-
jà potrzeby zastosowania sygnalizacji Êwietlnej.
Dla sumy punktów wi´kszej ni˝ 100 mo˝na przyjàç,
˝e analizowane czynniki uzasadniajà potrzeb´ za-
stosowania sygnalizacji Êwietlnej.
W przypadku wartoÊci sumy z przedzia∏u od 50 do
100 punktów mo˝na przyjàç, ˝e uwzgl´dniane w kry-
terium czynniki nie wskazujà jednoznacznie ani ko-
niecznoÊci, ani braku potrzeby zainstalowania sygna-
lizacji. 
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7. Zasady lokalizacji i umieszczania sygnalizatorów

7.1. Zasady ogólne

Ka˝dy strumieƒ ruchu powinien mieç jednoznacz-
nie przyporzàdkowanà grup´ sygnalizacyjnà, jedna
grupa mo˝e jednak sterowaç kilkoma strumieniami
ruchu. Sygnalizatory danej grupy sygnalizacyjnej
powinny byç tak zlokalizowane na planie sytuacyj-
nym i w taki sposób umieszczone w przestrzeni,
aby zapewniona by∏a odpowiednia widocznoÊç
i czytelnoÊç nadawanych sygna∏ów dla wszystkich
uczestników ruchu ze strumieni, dla których te sy-
gna∏y sà przeznaczone.
Lokalizacja sygnalizatorów powinna byç dostoso-
wana do:
— geometrii skrzy˝owania lub drogi,
— organizacji ruchu,
— liczby, rodzajów i torów strumieni ruchu,
— za∏o˝onego sposobu sterowania ruchem, np.

sterowania wlotami lub sterowania strumienia-
mi ruchu.

Umieszczenie sygnalizatora w przestrzeni powinno
byç zgodne z przyj´tà lokalizacjà oraz warunkami
technicznymi umieszczania sygnalizatorów. Dla ce-
lów projektowych i ewidencyjnych nale˝y stoso-
waç symbole graficzne sygna∏ów i sygnalizatorów
przedstawione na rysunkach 7.1.1 — 7.1.3. Sygna-
∏y mo˝na równie˝ przedstawiaç w postaci wydruku
barwnego.

Rys. 7.1.1. Symbole graficzne sygna∏ów:

a) sygna∏ czerwony
b) sygna∏ czerwony migajàcy
c) sygna∏ czerwony z ˝ó∏tym
d) sygna∏ ˝ó∏ty
e) sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy
f) sygna∏ zielony
g) sygna∏ zielony migajàcy
h) brak sygna∏u

Rys. 7.1.2. Symbole graficzne lokalizacji sygnalizatorów:

a) poza jezdnià b) nad jezdnià

Rys. 7.1.3. Symbole graficzne sygnalizatorów:

a) sygnalizator ogólny
b) sygnalizator pomocniczy Ø 100 (90) mm
c) sygnalizatory kierunkowe
d) sygnalizator z sygna∏em dopuszczajàcym skr´canie

w kierunku wskazanym strza∏kà
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 ˝ó∏tà

migajàcà sylwetkà pieszego
k) sygnalizator pó∏okràg∏y dla pieszych
l) sygnalizator jednokomorowy

m) sygnalizator z ekranem kontrastowym
n) detektor wbudowany w nawierzchni´
o) detektor nadjezdniowy
p) przycisk dla pieszych (rowerzystów)



Dziennik Ustaw Nr 220 — 370 — Poz. 2181  

7.2. Zasady umieszczania sygnalizatorów na drodze

7.2.1. Warunki techniczne umieszczania sygnaliza-
torów

Sygnalizatory mocuje si´ na odpowiednich kon-
strukcjach wsporczych, które powinny byç usytu-
owane poza jezdnià (na poboczu, chodniku lub na
wysepce wyodr´bnionej z jezdni przy pomocy kra-
w´˝ników). Sygnalizatory mogà byç umieszczone
obok jezdni i nad jezdnià.
Do mocowania sygnalizatorów wykorzystuje si´
zarówno specjalnie do tego ustawione konstrukcje,
jak i istniejàce elementy wsporcze, np. s∏upy, masz-
ty oÊwietleniowe i trakcyjne, Êciany budynków itp.
Sygnalizatory nad jezdnià mocuje si´ do wysi´gni-
ków, przewieszek lub konstrukcji bramowych; mo˝-
na do tego celu wykorzystywaç równie˝ istniejàce
obiekty in˝ynierskie, jak: k∏adki, wiadukty itp.
W przypadkach uzasadnionych wymaganiami
skrajni i widocznoÊci mo˝na mocowaç sygnalizato-
ry dodatkowe umieszczane nad jezdnià na tej sa-
mej konstrukcji co sygnalizator podstawowy, jed-
nak na wysokoÊci 4,5—5,5 m nad jezdnià.
W celu zminimalizowania liczby konstrukcji wspor-
czych wskazane jest, w miar´ mo˝liwoÊci, grupo-
wanie sygnalizatorów dla ró˝nych uczestników ru-
chu na jednej konstrukcji, o ile jednak rozwiàzanie
takie nie b´dzie sprzeczne z obowiàzujàcymi zasa-
dami lokalizacji sygnalizatorów dla poszczególnych
grup u˝ytkowników.

7.2.2. Zasady umieszczania sygnalizatorów
w stosunku do drogi

Sygnalizatory nale˝y umieszczaç w taki sposób,
aby by∏y widoczne przez kierujàcych z odleg∏oÊci
co najmniej 60 m w osi drogi dla relacji na wprost.
Sygnalizatory dla relacji w prawo lub w lewo mogà
byç widoczne z mniejszej odleg∏oÊci, jednak nie
mniejszej ni˝ 30 m.
Zarówno sygnalizatory, jak i konstrukcje wsporcze
nie powinny ograniczaç skrajni drogi, skrajni wy-
dzielonego torowiska tramwajowego, skrajni pio-
nowej chodnika, a tak˝e szerokoÊci chodnika
i przejÊcia. Zasady umieszczania sygnalizatorów
w stosunku do drogi, jednolite dla wszystkich ro-
dzajów sygnalizatorów, podano w tabelach 7.1 i 7.2
i pokazano na rysunkach 7.2.1 i 7.2.2.
Zaleca si´, aby w miar´ mo˝liwoÊci stosowaç na
jednym skrzy˝owaniu jednakowà skrajni´ pionowà
dla sygnalizatorów podwieszanych nad jezdnià.
W celu zapewnienia dobrej widocznoÊci sygna∏ów
nale˝y:
— sygnalizatory dla pojazdów umieszczone obok

jezdni odchylaç o kàt 5 do 10° w stron´ jezdni,
jak pokazano na rysunku 7.2.1,

— sygnalizatory podwieszone nad jezdnià pochy-
laç w kierunku nadje˝d˝ajàcych pojazdów o kàt
5 do 10° w stosunku do p∏aszczyzny prostopa-
d∏ej do osi drogi, jak pokazano na rysunku 7.2.1;
je˝eli sygnalizator ma nastawialne komory, wa-
runek ten dotyczy poszczególnych komór.

Rys. 7.2.1. Zasady umieszczania sygnalizatorów w stosunku do poszczególnych elementów drogi
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Tabela 7.1. Zasady umieszczania sygnalizatorów

Tabela 7.2. Odleg∏oÊci linii zatrzymania od sygnalizatora (mierzone od p∏aszczyzny czo∏owej sygnalizatora do ze-
wn´trznej kraw´dzi linii warunkowego zatrzymania P-14)

* Je˝eli nie ma przejÊcia dla pieszych.
** Je˝eli sà to jedyne sygnalizatory na wlocie.
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7.3. Zasady lokalizacji sygnalizatorów

7.3.1. Wymagania ogólne

Sygnalizatory nale˝y lokalizowaç w taki sposób,
aby uczestnicy ruchu mogli zatrzymaç si´ w bez-
piecznej odleg∏oÊci przed punktami kolizji z innymi
strumieniami, jednak tak blisko skrzy˝owania, jak
to jest mo˝liwe ze wzgl´du na potrzeb´ ogranicze-
nia czasu przejazdu. Uczestnicy ruchu oczekujàcy
na sygna∏ zezwalajàcy na ruch nie mogà utrudniaç
przemieszczania si´ innych strumieni, dla których
nadawany jest sygna∏ zezwalajàcy na ruch.
Podstawowà zasadà 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 widocznoÊci sygna∏ów dla kierujà-
cych pojazdami zaleca si´ stosowaç sygnalizatory
powtarzajàce te sygna∏y, zwane dalej sygnalizato-
rami dodatkowymi. Lokalizuje si´ je nad wlotem
lub po jego lewej stronie (w przypadku wlotów jed-
nokierunkowych) albo w obr´bie skrzy˝owania.
Wyjàtkowo dopuszcza si´ lokalizacj´ sygnalizatora
powtarzajàcego sygna∏ podstawowy za skrzy˝owa-
niem, je˝eli ze wzgl´du na warunki widocznoÊci
(konstrukcja wiaduktu, tunel) nie jest mo˝liwe jego
umieszczenie na wlocie nad jezdnià lub obok jezd-
ni. W takim przypadku nale˝y upewniç si´, czy sy-
gna∏y nadawane przez sygnalizatory dodatkowe za
skrzy˝owaniem nie b´dà myliç innych uczestników
ruchu, dla których nie sà one przeznaczone.

W celu umo˝liwienia przybli˝enia linii zatrzymania
(warunkowego lub bezwzgl´dnego) do sygnalizato-
rów, mo˝na stosowaç równie˝ sygnalizatory dodat-
kowe pomocnicze o Êrednicy soczewek 100 (90) mm,
które lokalizuje si´ obok jezdni, na tej samej kon-
strukcji wsporczej co sygnalizator podstawowy, na
wysokoÊci od 0,8 do 1,5 m. Sygnalizatory te nale˝y
umieszczaç w taki sposób, aby nie utrudnia∏y ruchu
pieszym ani nie stwarza∏y mo˝liwoÊci b∏´dnej inter-
pretacji nadawanych sygna∏ów przez kierujàcych.
Na skrzy˝owaniach rozleg∏ych, np. z wyspà central-
nà lub ze znacznie przesuni´tymi przejÊciami dla
pieszych, o ile jest to niezb´dne dla w∏aÊciwego
i bezpiecznego sterowania ruchem, mo˝na we-
wnàtrz skrzy˝owania lub na jego wylotach (przed
przejÊciami dla pieszych) umieszczaç sygnalizatory
niepowtarzajàce sygna∏ów nadawanych przez jaki-
kolwiek inny sygnalizator na skrzy˝owaniu. Sygna-
lizatory takie muszà zawsze nale˝eç do odr´bnej
grupy sygnalizacyjnej.
Sygnalizatory umieszczone obok jezdni i nad osià
wlotu obowiàzujà wszystkich kierujàcych na tym
wlocie, z tym ˝e je˝eli sà to sygnalizatory kierunko-
we, to dotyczà tylko kierunku jazdy wskazanego
strza∏kà na sygnalizatorze. Dopuszcza si´ umiesz-
czenie dwóch sygnalizatorów kierunkowych o kie-
runkach pojedynczych nad jednym pasem ruchu
przeznaczonych dla ró˝nych kierunków ruchu, np.
prosto oraz w lewo, nadajàcych sygna∏y niezale˝-
nie dla ka˝dego kierunku jazdy.
Dla wszystkich pasów ruchu na jednym wlocie nie-
rozdzielonych przestrzennie wysepkà w kraw´˝ni-

Rys. 7.7.2. Zasady umieszczania sygnalizatorów dla tramwajów w stosunku do drogi, torowiska tramwajowego i sieci
trakcyjnej
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kach lub powierzchnià wy∏àczonà z ruchu nale˝y
stosowaç ten sam rodzaj sygnalizatorów, tzn. albo
sygnalizatory ogólne, albo kierunkowe. Dopuszcza
si´ rozwiàzanie, w którym cz´Êç pasów ruchu ste-
rowana jest sygnalizatorami kierunkowymi, a cz´Êç
ogólnymi, jednak wy∏àcznie w przypadku, gdy sy-
gna∏ kierunkowy nie wskazuje kierunku tylko na
wprost.
Sygnalizatory dla pieszych umieszcza si´ po prawej
stronie przejÊcia na przeciwleg∏ych jego kraƒcach
(rys. 7.3.1 lit. a—c).
Je˝eli przejÊcie dla pieszych jest szerokie
(6 m i wi´cej), a w jego Êwietle na chodnikach znaj-
dujà si´ s∏upy oÊwietleniowe, trakcyjne lub sygna-
lizacyjne, dopuszcza si´ umieszczanie sygnalizato-
rów dla pieszych tak˝e na tych elementach lub po-
wtórzenie sygnalizatora dla pieszych w Êrodku lub
po lewej stronie przejÊcia. Nie dopuszcza si´ jednak
sytuacji, gdy sygnalizator dla pieszych b´dzie tylko
po lewej stronie przejÊcia.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si´ sto-
sowanie sygnalizatorów pomocniczych dla pie-
szych, zwróconych przodem do chodnika, na wyso-
koÊci 1,5—1,7 m (rys. 7.3.1 lit. d).
Sygnalizator akustyczny dla osób z dysfunkcjà
wzroku umieszcza si´ ∏àcznie z sygnalizatorem
dla pieszych. Je˝eli piesi mogà przywo∏ywaç sy-
gna∏ zielony za pomocà przycisku, sygnalizator
akustyczny i/lub wibracyjny umieszcza si´ w przy-
cisku. Stosowanie sygnalizatorów akustycznych
w przypadku usytuowania elementów nadajàcych
te sygna∏y w bezpoÊredniej bliskoÊci budynków
mieszkalnych (np. przy chodnikach w´˝szych ni˝
3 metry) jest niedozwolone. W takich przypad-
kach nale˝y stosowaç wy∏àcznie sygna∏y wibra-
cyjne.
Sygnalizatory dla kierujàcych tramwajami umiesz-
cza si´ po prawej stronie torowiska, a w przypadku
torowisk niewyodr´bnionych z jezdni — wspólnie
z sygnalizatorami dla pojazdów.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si´
umieszczenie sygnalizatorów dla tramwajów tak˝e
nad jezdnià, jak równie˝ lokalizowanie ich po lewej
stronie torowiska, lecz wy∏àcznie wówczas, gdy nie
spowoduje to utrudnienia w odczytywaniu sygna∏u
przez kierujàcych tramwajami.
Sygnalizatory dla kierujàcych autobusami, poru-
szajàcymi si´ po wydzielonych dla nich pasach ru-
chu, umieszcza si´ analogicznie do sygnalizatorów
dla pojazdów z uwzgl´dnieniem po∏o˝enia na dro-
dze tego pasa ruchu, po którym poruszajà si´ auto-
busy. Sygnalizatory te, gdy sà umieszczone w pew-
nej odleg∏oÊci przed wlotem skrzy˝owania (∏àcznie
z sygnalizatorami dla pojazdów), mogà byç wyko-
rzystane dla u∏atwienia w∏àczenia si´ do ruchu po-
jazdom komunikacji publicznej lub dokonania przez
kierujàcych nimi manewru zmiany pasa ruchu, na
zasadzie Êluzy (rys. 7.3.2).

Rys. 7.3.1. Zasady lokalizacji sygnalizatorów na przej-
Êciach dla pieszych:

a) na drodze jednojezdniowej

b) na dwóch jezdniach jednokierunkowych rozdzielo-
nych pasem o szerokoÊci do 2,0 m

c) na dwóch jezdniach jednokierunkowych rozdzielo-
nych pasem szerszym od 2,0 m

d) z sygnalizatorami pomocniczymi
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Sygnalizatory dla rowerzystów umieszcza si´ iden-
tycznie jak sygnalizatory dla pieszych (rys. 7.3.3),
z tym ˝e ze wzgl´du na ma∏à szerokoÊç przejazdu
dla rowerzystów dopuszcza si´ umieszczenie tych
sygnalizatorów po lewej stronie przejazdu. Je˝eli
przejazd dla rowerzystów znajduje si´ w bezpo-
Êredniej bliskoÊci przejÊcia dla pieszych, zaleca si´
∏àczenie sygnalizatorów dla pieszych i dla rowerzy-
stów na jednej konstrukcji wsporczej lub stosowa-
nie sygnalizatora z soczewkami o dwóch symbo-
lach (pieszego i roweru), przy czym nale˝y wziàç
pod uwag´ równie˝ szerokoÊç przejÊcia i mo˝li-
woÊç innej lokalizacji sygnalizatorów dla pieszych.
Warunkiem podstawowym jest zapewnienie odpo-
wiedniej widocznoÊci sygna∏ów przez obie grupy
uczestników ruchu.
Podane wy˝ej wymagania ogólne lokalizacji sygna-
lizatorów dotyczà sygnalizacji na skrzy˝owaniach.
W sygnalizacji zlokalizowanej poza skrzy˝owania-
mi sygnalizatory umieszcza si´ analogicznie jak
na wlotach skrzy˝owaƒ w sposób odpowiedni do
liczby pasów ruchu oraz liczby i rodzaju strumie-
ni ruchu.

7.3.2. Rozwiàzania szczegó∏owe

Sygnalizatory dla pojazdów na skrzy˝owaniach na-
le˝y umieszczaç wed∏ug zasad szczegó∏owych po-
danych poni˝ej:
a) na wlocie jednopasowym jezdni dwukierunko-

wej umieszcza si´ jeden sygnalizator ogólny
po prawej stronie wlotu (rys. 7.3.4 lit. a); sy-
gnalizator ten nale˝y uzupe∏niç sygnalizatorem
dodatkowym nad wlotem (rys. 7.3.4 lit. b). Je-
˝eli wzgl´dy techniczne uniemo˝liwiajà
umieszczenie sygnalizatora po prawej stronie,
dopuszcza si´ stosowanie tylko sygnalizatora
nad jezdnià, b´dàcego wówczas sygnalizato-
rem podstawowym (rys. 7.3.4 lit. c). W przy-
padku braku mo˝liwoÊci zastosowania sygnali-
zatora dodatkowego nad jezdnià dopuszcza si´
stosowanie tylko sygnalizatora obok jezdni
pod warunkiem, ˝e b´dzie to sygnalizator z ko-
morami o êródle Êwiat∏a rozproszonym o Êred-
nicy 300 mm, uzupe∏niony w miar´ mo˝liwoÊci
o sygnalizator pomocniczy z soczewkami
o Êrednicy 100 mm,

Rys. 7.3.2. Zasada lokalizacji sygnalizatorów dla pojaz-
dów komunikacji publicznej umo˝liwiajàcych
im wyjazd z wydzielonego dla nich pasa 
ruchu (Êluza)

Rys. 7.3.3. Zasady lokalizacji sygnalizatorów dla rowe-
rzystów:

a) na przejeêdzie wydzielonym

b) wspólnie z przejÊciem dla pieszych
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Rys. 7.3.4. Zasady lokalizacji sygnalizatorów dla pojaz-
dów na wlotach jednopasowych jezdni dwu-
i jednokierunkowych:

a)—c) dla jezdni dwukierunkowych
d) dla jezdni jednokierunkowych
b) i d) rozwiàzania zalecane

b) na wlocie jednopasowym jezdni jednokierunko-
wej umieszcza si´ sygnalizatory, jak podano
w lit. a, z tym ˝e zaleca si´ umieszczenie dodat-
kowego sygnalizatora po lewej stronie wlotu
(rys. 7.3.4 lit. d),

c) na wlocie dwupasowym jezdni dwukierunkowej
o naturalnej strukturze kierunkowej (tzn. prosto
i w prawo oraz prosto i w lewo) umieszcza si´
sygnalizator ogólny po prawej stronie wlotu
i sygnalizator dodatkowy nad osià wlotu
(rys. 7.3.5 lit. a) albo dwa sygnalizatory podwie-
szone nad pasami ruchu (rys. 7.3.5 lit. b),

Rys. 7.3.5. Zasady lokalizacji sygnalizatorów dla pojaz-
dów na wlotach dwupasowych jezdni dwu-
i jednokierunkowych o naturalnej strukturze
kierunków ruchu:

a) i b) dla jezdni dwukierunkowych (dopuszczal-
ne tak˝e dla jezdni jednokierunkowych)

c) tylko dla jezdni jednokierunkowych

d) na wlocie dwupasowym jezdni jednokierunko-
wej o naturalnej strukturze kierunkowej umiesz-
cza si´ sygnalizatory jak dla jezdni dwukierunko-
wych (lit. c). Zaleca si´ umieszczenie sygnaliza-
tora dodatkowego, po lewej stronie wlotu
(rys. 7.3.5 lit. c), wówczas umieszczenie sygnali-
zatora nad osià wlotu nie jest konieczne,

e) na wlocie dwupasowym jezdni dwu- i jednokie-
runkowej o strukturze kierunkowej innej ni˝ na-
turalna umieszcza si´ sygnalizatory kierunkowe
nad pasami ruchu. Zaleca si´ umieszczanie zna-
ków F-11 obok sygnalizatorów niezale˝nie od
znaków F-10 (rys. 7.3.6 lit. a). Je˝eli z obu pasów

a)

a)

b)

c)

b)

c)

d)
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ruchu na tym wlocie mo˝na jechaç tylko w tym
samym kierunku, dopuszcza si´ umieszczenie
sygnalizatora ogólnego po prawej stronie wlotu
i sygnalizatora dodatkowego nad osià wlotu.
W tym przypadku mo˝na zastosowaç sygnaliza-
tory kierunkowe, je˝eli nie spowoduje to utrud-
nieƒ w sterowaniu ruchem na tym skrzy˝owaniu
(rys. 7.3.6 lit. b). Dopuszcza si´ równie˝ umiesz-
czenie sygnalizatorów przeznaczonych dla obu
pasów ruchu po prawej stronie wlotu, z tym ˝e
nale˝y wówczas cofnàç linie zatrzymania na pa-
sach przy prawej kraw´dzi jezdni tak, by kierujà-
cy na pasie wewn´trznym widzia∏ przeznaczony
dla siebie sygnalizator (rys. 7.3.6 lit. c).

Rys. 7.3.6. Zasady lokalizacji sygnalizatorów dla pojaz-
dów na wlotach dwupasowych jezdni dwu-
i jednokierunkowych o innej ni˝ naturalna
strukturze kierunków ruchu:

a) uk∏ad dopuszczalny przy ka˝dej strukturze kierunko-
wej na wlocie oraz obowiàzkowy przy strukturach:

b) uk∏ad dopuszczalny tylko przy strukturach kierunkowych:

c) uk∏ad dopuszczalny tylko przy obu lub tylko jednym sy-
gnalizatorze kierunkowym przeznaczonym dla wyod-
r´bnionej relacji skr´tnej i strukturach kierunkowych:

d) uk∏ad dopuszczalny przy ka˝dej strukturze kierunko-
wej dla jezdni jednokierunkowych

f) na wlocie wielopasowym (o co najmniej trzech
pasach ruchu) jezdni dwu- i jednokierunkowej
zaleca si´ umieszczanie sygnalizatorów nad pa-
sami ruchu wraz ze znakami F-11 (rys. 7.3.7),

g) na skrzy˝owaniach z ruchem wokó∏ wyspy
umieszcza si´ sygnalizatory wewnàtrz skrzy˝o-
wania, co umo˝liwia efektywne sterowanie ru-
chem oraz zapewnia jego bezpieczeƒstwo. W ta-
kim przypadku lokalizuje si´ je zgodnie z zasada-
mi obowiàzujàcymi dla wlotów dwu- lub wielo-
pasowych jezdni jednokierunkowych; przyk∏ady
lokalizacji sygnalizatorów na skrzy˝owaniu
o wlotach dwupasowych pokazano na rys. 7.3.8.
Wyjàtkowo mo˝na zrezygnowaç z umieszczania
sygnalizatorów wewnàtrz skrzy˝owania, je˝eli
wyspa centralna jest niewielka, a uk∏ad skrzy˝o-
wania i warunki widocznoÊci gwarantujà szyb-
kie opuszczenie skrzy˝owania przez pojazdy
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wje˝d˝ajàce na nie podczas nadawania sygna∏u
zielonego np. na skrzy˝owaniu nieoznakowa-
nym znakiem pionowym C-12 „ruch okr´˝ny”.
Je˝eli na skrzy˝owaniu z ruchem wokó∏ wyspy
znajduje si´ torowisko tramwajowe przebiegajà-
ce w osi co najmniej jednej z ulic tworzàcych
skrzy˝owanie, to w przypadku wydzielenia we-
wnàtrz skrzy˝owania pasa (pasów) ruchu tylko
dla skr´cajàcych w lewo, zaleca si´ zastosowa-
nie dla tego pasa (pasów) sygnalizatora kierun-
kowego (rys.7.3.9),

h) w miejscach, gdzie kierujàcy mo˝e nie spodzie-
waç si´ przejÊcia dla pieszych, szczególnie w re-
jonach silnie zurbanizowanych, gdzie przejÊcia
usytuowane sà na skrzy˝owaniach o ograniczo-
nej widocznoÊci, stosuje si´ sygnalizator nada-
jàcy sygna∏ ostrzegawczy w postaci ˝ó∏tej syl-
wetki idàcego pieszego na czarnym tle
(rys. 7.3.10 ),

i) na wylotach ze skrzy˝owaƒ rozbudowanych,
w przypadkach wàtpliwoÊci co do zasad pierw-

szeƒstwa pojazd—pieszy oraz jeÊli istnieje do-
mniemanie, ˝e zastosowanie przed przejÊciem
dla pieszych od wewn´trznej strony skrzy˝owa-
nia sygna∏u ostrzegawczego w postaci migajà-
cej ˝ó∏tej sylwetki idàcego pieszego nie przynie-
sie spodziewanych efektów, a tak˝e przy wyst´-
powaniu odpowiedniej powierzchni akumula-
cyjnej dla pojazdów, przed przejÊciem dla pie-
szych umieszcza si´ sygnalizatory ogólne tak jak
na wlocie, tj. z linià 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 przyk∏ad oznaczenia
sygnalizatorów na skrzy˝owaniu obejmujàcym
wiele ró˝nych mo˝liwoÊci stosowania oznaczeƒ.
W przypadku pasów o zmiennym kierunku ruchu
sygnalizatory S-4 i S-7 lokalizuje si´ wy∏àcznie nad
osiami pasów ruchu w sposób pokazany na
rys. 7.3.13 i opisany w tabeli 7.3. Sekwencja nada-
wanych sygna∏ów w zale˝noÊci od lokalizacji bram-
ki sygnalizacyjnej pokazana jest na rys. 7.3.14.
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Rys. 7.3.7. Przyk∏ad lokalizacji sygnalizatorów na skrzy˝owaniu dwóch jezdni wielopasowych



Dziennik Ustaw Nr 220 — 379 — Poz. 2181  

Rys. 7.3.8. Przyk∏ad lokalizacji sygnalizatorów na skrzy˝owaniu z ruchem okr´˝nym o wlotach dwupasowych
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Rys. 7.3.9. Przyk∏ad lokalizacji sygnalizatorów na skrzy˝owaniu z ruchem okr´˝nym i torowiskiem tramwajowym
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Rys. 7.3.11. Przyk∏ad lokalizacji sygnalizatorów na skrzy˝owaniu z przejÊciami dla pieszych odsuni´tymi od skrzy˝owania

Rys. 7.3.10. Przyk∏ad zastosowania sygnalizatora ostrzegawczego przed przejÊciem dla pieszych
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Rys. 7.3.12. Przyk∏ad oznaczania sygnalizatorów na skrzy˝owaniu
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Rys. 7.3.13. Uk∏ad bramek i sygnalizatorów nad pasami o zmiennym kierunku ruchu

Tabela 7.3. Odleg∏oÊci mi´dzy bramkami z sygnalizatorami S-4
i S-7 w zale˝noÊci od pr´dkoÊci dopuszczalnej

Rys. 7.3.14. Sekwencja sygna∏ów S-4 i S-7 nad drogà
o zmiennokierunkowych pasach ruchu
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8. Program sygnalizacji

8.1. Zasady ogólne

Program sygnalizacji opisujàcy okreÊlony w czasie
sposób sterowania ruchem powinien spe∏niaç wy-
magania dotyczàce d∏ugoÊci i sekwencji poszcze-
gólnych sygna∏ów nadawanych w grupach sygna-
lizacyjnych, ich wzajemnych przesuni´ç w czasie
oraz zabezpieczeƒ przed ich b∏´dnym nadawaniem.
Sposób sterowania ruchem okreÊlany przez pro-
gram sygnalizacyjny powinien ÊciÊle korelowaç
z uk∏adem ruchu i z uk∏adem drogowym. Osiàgni´-
cie tego mo˝e wymagaç zmian w organizacji ruchu
lub przebudowy uk∏adu drogowego.
Wyró˝nia si´ wymagania formalne, wymagania
bezpieczeƒstwa ruchu oraz wymagania optymali-
zacyjne. Program spe∏niajàcy pierwsze dwie grupy
wymagaƒ uznaje si´ za program dopuszczalny, zaÊ
spe∏nienie wymagaƒ optymalizacyjnych jest wa-
runkiem uznania programu za efektywny. W przy-
padku wprowadzenia okresowych zmian w organi-
zacji lub strukturze i charakterze ruchu (np. wywo-
∏anych robotami drogowymi) konieczne jest dosto-
sowanie programów sygnalizacyjnych do nowych
warunków, je˝eli zaburzenie w ruchu nie ma cha-
rakteru chwilowego lub krótkotrwa∏ego (do kilku
godzin). W przypadku programów sygnalizacji sko-
ordynowanych w ciàgu kilku skrzy˝owaƒ lub
w pewnym obszarze, ingerencja w organizacj´ ru-
chu na jednym lub kilku elementach uk∏adu stero-
wanego, np. wskutek robót drogowych, musi bez-
wzgl´dnie pociàgaç za sobà takie zmiany w progra-
mach sygnalizacji, aby dotrzymaç warunku pracy
skoordynowanej w ka˝dym przypadku zmian poza
zmianami o charakterze krótkotrwa∏ym.
W okresach, gdy nie jest konieczne sterowanie ru-
chem przy pomocy sygnalizacji, jak równie˝
w przypadku awarii urzàdzeƒ sterujàcych lub sy-
gnalizacyjnych, co uniemo˝liwia nadawanie pro-
gramu trójbarwnego, konieczne jest nadawanie sy-
gna∏u ostrzegawczego (˝ó∏tego migajàcego) lub
poinformowanie kierujàcych i pieszych o awarii sy-
gnalizacji.
PrzejÊcie sygnalizacji z nadawania sygna∏u ostrze-
gawczego na program trójbarwny musi przebiegaç
wed∏ug nast´pujàcej sekwencji:
— sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy (i odpowiedniki) dla po-

jazdów przez co najmniej 180 s, brak sygna∏u
dla pozosta∏ych uczestników ruchu,

— sygna∏ ˝ó∏ty ciàg∏y (i odpowiedniki) przez 5 s dla
pojazdów, sygna∏ czerwony dla pozosta∏ych
uczestników ruchu,

— sygna∏ czerwony (i odpowiedniki) dla wszyst-
kich uczestników ruchu o czasie trwania tak do-
branym, aby mi´dzy poczàtkiem sygna∏u zielo-
nego dla tych uczestników ruchu, którzy majà
go otrzymaç wed∏ug za∏o˝onego programu trój-
barwnego, a koƒcem sygna∏u ˝ó∏tego sta∏ego

up∏ynà∏ czas równy co najmniej najwi´kszej
spoÊród wartoÊci minimalnych czasów mi´dzy-
zielonych, lecz nie krótszy ni˝ 5 s,

— program trójbarwny przejÊciowy, przydzielajàcy
sygna∏ zielony strumieniom ruchu poruszajà-
cym si´ po drodze podporzàdkowanej,

— program trójbarwny za∏o˝ony dla danego skrzy-
˝owania.

Je˝eli strumienie ruchu poruszajàce si´ po drodze
podporzàdkowanej otrzymujà w programie trój-
barwnym za∏o˝onym dla danego skrzy˝owania sy-
gna∏ zielony na poczàtku cyklu, program przejÊcio-
wy mo˝na pominàç.
Sekwencja powy˝sza, poczàwszy od sygna∏u ˝ó∏te-
go ciàg∏ego, nosi nazw´ programu startowego.
W przypadku planowego wy∏àczenia sygnalizacji
konieczne jest przejÊcie z trybu pracy normalnej do
trybu pracy ostrzegawczej poprzez program koƒco-
wy. Program ten jest nast´pujàcy:
— dokoƒczenie bie˝àcego cyklu,
— sygna∏ zielony (odpowiednio skrócony) dla grup

koƒczàcych cykl sygna∏em czerwonym i ˝ó∏tym,
sygna∏ ˝ó∏ty lub zielony migajàcy dla grup, któ-
re koƒczà cykl sygna∏em zielonym sta∏ym, sy-
gna∏ czerwony dla pozosta∏ych grup,

— sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy dla grup, które mia∏y sy-
gna∏ zielony, sygna∏ czerwony dla pozosta∏ych
grup przez czas równy najd∏u˝szemu czasowi
mi´dzyzielonemu dla grup kolizyjnych na da-
nym skrzy˝owaniu, lecz nie krótszy ni˝ 5 s,

— sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy.
W przypadku wy∏àczenia awaryjnego nadawany
jest niezw∏ocznie sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy.

8.2. Wymagania formalne

Programy sygnalizacji Êwietlnej powinny spe∏niaç
nast´pujàce wymagania formalne:
a) sygna∏y nadawane przez poszczególne sygnali-

zatory i przeznaczone dla okreÊlonych strumieni
ruchu mogà byç nadawane tylko w sekwencjach
opisanych w punktach 4.2—4.5,

b) d∏ugoÊci poszczególnych sygna∏ów powinny
wynosiç:
— sygna∏ ˝ó∏ty — 3 s,
— sygna∏ czerwony z ˝ó∏tym

( i odpowiedniki) — 1 s,
— sygna∏ bia∏y migajàcy w postaci kreski 

pionowej przeznaczony dla kierujàcych
tramwajami — 3 s,

— sygna∏ bia∏y w postaci dwóch kropek
umieszczonych poziomo przeznaczony
dla kierujàcych autobusami — 3 s,

— sygna∏ zielony migajàcy dla pieszych 
i dla rowerzystów — 4 s,
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c) d∏ugoÊci sygna∏ów zielonych w sygnalizacji sta-
∏oczasowej powinny wynosiç co najmniej:
— 8 s dla pojazdów,
— 7 s dla tramwajów, autobusów i trolejbusów

linii sta∏ych,
— 6 s dla pojazdów komunikacji publicznej li-

nii awaryjnych (wykorzystywanych nieregu-
larnie),

— 100 % czasu przejÊcia pieszych przez ca∏e
przejÊcie przy pr´dkoÊci pieszego równej
1,4 m/s (1,0 m/s w przypadku przejÊç ucz´sz-
czanych przez osoby z dysfunkcjà ruchu lub
na wózkach inwalidzkich),

— 100 % czasu przejazdu rowerzystów przez
skrzy˝owanie (jezdni´, torowisko) przy pr´d-
koÊci 2,8 m/s,

— w sytuacjach szczególnie uzasadnionych do-
puszcza si´ skrócenie sygna∏u zielonego dla
pojazdów do 6 s (je˝eli nat´˝enie ruchu tego
strumienia jest nie wi´ksze ni˝ 3 pojazdy
w cyklu), a sygna∏ów zielonych dla pieszych
i rowerzystów do 75 % czasu przejÊcia/prze-
jazdu, nie mniej jednak ni˝ do 4 s sygna∏u
zielonego sta∏ego i 4 s sygna∏u zielonego mi-
gajàcego; zaleca si´ jednak, by d∏ugoÊç sy-
gna∏u zielonego sta∏ego wynosi∏a tyle, ile
wynosi czas przejÊcia ca∏ej szerokoÊci jezdni
z pr´dkoÊcià przyjmowanà do obliczeƒ cza-
sów mi´dzyzielonych,

d) w sygnalizacji akomodacyjnej strumienie ruchu
poddane akomodacji powinny otrzymywaç sy-
gna∏ zielony nie krótszy ni˝ 5 s,

e) w sygnalizacji acyklicznej wszystkie strumienie
ruchu powinny otrzymywaç sygna∏ zielony sto-
sownie do zapotrzebowania, jednak nie krótszy
ni˝ 5 sekund,

f) w sygnalizacji cyklicznej ka˝dy strumieƒ ruchu
powinien przynajmniej jeden raz w cyklu otrzy-
maç sygna∏ zezwalajàcy na ruch.

8.3. Wymagania bezpieczeƒstwa ruchu

8.3.1. Czynniki programowe warunkujàce bezpie-
czeƒstwo

Wzajemne relacje czasowe pomi´dzy okresami
nadawania poszczególnych sygna∏ów okreÊlone
programem sygnalizacyjnym majà podstawowe
znaczenie dla bezpieczeƒstwa ruchu sterowanego
przy pomocy sygnalizacji Êwietlnej. Bezpieczeƒ-
stwo to uzale˝nione jest od w∏aÊciwego doboru ze-
stawów strumieni tworzàcych podstawowe fazy ru-
chu, odpowiedniego ustalenia grup nadzorowa-
nych i grup kolizyjnych oraz od zapewnienia bez-
piecznych przejÊç mi´dzy fazami ruchu poprzez
spe∏nienie warunków wymaganych dla d∏ugoÊci
czasów mi´dzyzielonych.

8.3.2. Tworzenie podstawowych faz ruchu

W∏aÊciwy dobór strumieni ruchu tworzàcych pod-
stawowe fazy ruchu powinien uwzgl´dniaç wza-
jemne relacje pomi´dzy wszystkimi parami stru-
mieni, gdy˝ od tych relacji uzale˝niony jest dopusz-
czalny sposób sterowania. Ka˝da para strumieni
nale˝y do jednej z trzech grup:
— strumieni wzajemnie niekolizyjnych,
— strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym jedno-

czesnym zezwoleniu na ruch,
— strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jed-

noczesnym zezwoleniu na ruch.
Strumienie niekolizyjne mogà otrzymywaç sygna∏y
zezwalajàce na ruch bez ˝adnych wzajemnych
ograniczeƒ.
Pary strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym jedno-
czesnym zezwoleniu na ruch powinny byç sterowa-
ne tak, aby strumieƒ podporzàdkowany nie mia∏
mo˝liwoÊci dojazdu do punktu kolizji wczeÊniej ni˝
strumieƒ z pierwszeƒstwem przejazdu lub przejÊcia.
Pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym
jednoczesnym zezwoleniu na ruch powinny byç
sterowane tak, aby wykluczyç jednoczesne poru-
szanie si´ tych strumieni.
DopuszczalnoÊç lub niedopuszczalnoÊç jednocze-
snego zezwolenia na ruch danej pary strumieni ko-
lizyjnych powinna byç okreÊlana indywidualnie dla
ka˝dej pary na podstawie takich czynników, jak: na-
t´˝enie ruchu strumieni, kàty przecinania si´ ich to-
rów jazdy w punkcie kolizji, wyst´powanie lub nie
powierzchni akumulacji.
Do grupy par strumieni kolizyjnych o niedopusz-
czalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch zalicza
si´ nast´pujàce pary:
a) strumieƒ pojazdów sterowany sygna∏em kierun-

kowym lub sygna∏em dopuszczajàcym
skr´canie w kierunku wskazanym strza∏kà,
— dowolny inny strumieƒ kolizyjny,

b) dowolny strumieƒ pojazdów sterowany sygna-
∏em ogólnym,
— kolidujàcy strumieƒ pojazdów z wlotu inne-

go ni˝ przeciwleg∏y,
c) dowolny strumieƒ pieszy,

— dowolny strumieƒ kolizyjny, z wyjàtkiem
strumienia pojazdów opuszczajàcych skrzy-
˝owanie skr´cajàcych w lewo lub w prawo
z pasa sterowanego sygna∏em ogólnym,

d) dowolny strumieƒ rowerowy,
— dowolny strumieƒ kolizyjny, z wyjàtkiem

strumienia pojazdów opuszczajàcych skrzy-
˝owanie skr´cajàcych w lewo lub w prawo
z pasa sterowanego sygna∏em ogólnym, pod
warunkiem lokalizacji przejazdu dla rowerzy-
stów obok przejÊcia dla pieszych od we-
wn´trznej strony skrzy˝owania,
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e) dowolny strumieƒ tramwajowy,
— dowolny strumieƒ kolizyjny,
z wyjàtkiem pary:
— strumieƒ tramwajowy na wprost,
— strumieƒ pojazdów z tego samego wlotu lub

z wlotu przeciwleg∏ego: 
— skr´cajàcych w lewo — z pasa ruchu

wspólnego dla kierunku na wprost i w le-
wo oraz 

— skr´cajàcych w prawo — z pasa ruchu wspól-
nego dla kierunku na wprost i w prawo.

8.3.3. Zabezpieczenie sygna∏ów

Pary grup sygnalizacyjnych, dla których nadawane
sà sygna∏y sterujàce ruchem strumieni kolizyjnych
o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na
ruch, powinny byç zaprogramowane jako pary grup
kolizyjnych i jako takie zostaç wyposa˝one w tech-
niczne zabezpieczenia przed jednoczesnym nadawa-
niem sygna∏ów zezwalajàcych na ruch dla ka˝dego
strumienia z danej pary oraz przed naruszeniem mi-
nimalnych czasów mi´dzyzielonych tych strumieni.
Sygna∏ dopuszczajàcy skr´canie w kierunku wska-
zanym strza∏kà powinien zawsze stanowiç odr´bnà
grup´ sygnalizacyjnà.
Wszystkie grupy sygnalizacyjne nadajàce sygna∏y
dla kierujàcych pojazdami i dla pieszych (rowerzy-
stów) oraz dla kierujàcych autobusami powinny
byç zaprogramowane jako grupy nadzorowane,
tj. posiadajàce techniczne zabezpieczenie zapew-
niajàce automatyczne prze∏àczenie sygnalizacji na
nadawanie sygna∏u ostrzegawczego, o ile tylko
wskutek awarii w jakiejkolwiek z grup nadzorowa-
nych na ˝adnym z jej sygnalizatorów nie jest nada-
wany sygna∏ zabraniajàcy ruchu.
Zaleca si´, by nadzorem objàç wszystkie sygna∏y.
W przypadku wàtpliwoÊci, czy zastosowane nadzo-
ry w sterowniku mogà zapewniç bezpieczeƒstwo
w szczególnych przypadkach kolizji grup sygnaliza-
cyjnych sterujàcych ruchem pojazdów samocho-
dowych z grupami sygnalizacyjnymi sterujàcymi
ruchem tramwajów (np. brak miejsca na ustawie-
nie sygnalizatora przed torowiskiem), nale˝y takie
miejsca zabezpieczyç nadzorem detektorowym,
uniemo˝liwiajàcym nadawanie sygna∏u zezwalajà-
cego na ruch jednemu ze strumieni wówczas, gdy
drugi, kolizyjny wzgl´dem poprzedniego, nie opu-
Êci∏ jeszcze strefy kolizji.

8.3.4. D∏ugoÊci czasów mi´dzyzielonych

Czasy mi´dzyzielone przyj´te w programie sygnali-
zacyjnym dla wszystkich par strumieni kolizyjnych
o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na
ruch powinny byç tak dobrane, aby strumieƒ doje˝-
d˝ajàcy osiàgnà∏ punkt kolizji dopiero po opuszcze-
niu go przez wszystkich uczestników ruchu ze stru-
mienia ewakuujàcego si´ (rys. 8.3.1).

Rys. 8.3.1. Ilustracja poj´ç zwiàzanych z obliczaniem cza-
su mi´dzyzielonego

Osiàgni´cie tego jest uzale˝nione od spe∏nienia na-
st´pujàcego warunku:

tm (i, j) ≥ tmin
m (i, j) [8.3.4.1]

gdzie:

(i, j) — dowolna para strumieni kolizyjnych,
i — strumieƒ ewakuujàcy si´,
j — strumieƒ doje˝d˝ajàcy,
tm(i, j) — czas mi´dzyzielony dla pary strumie-

ni (i, j),
tmin
m (i, j) — wartoÊç minimalnego czasu mi´dzy-

zielonego dla pary (i, j), czyli najmniej-
szy mo˝liwy odst´p czasu od koƒca sy-
gna∏u zezwalajàcego na ruch strumie-
nia i do poczàtku sygna∏u zezwalajàce-
go na ruch strumienia j wykluczajàcy
mo˝liwoÊç kolizji tych strumieni.

Dla wszystkich rodzajów strumieni obowiàzuje na-
st´pujàcy wzór na obliczanie minimalnych czasów
mi´dzyzielonych wyra˝onych w [s]:

tmin
m (i,j) = t˝ + te(i, j) – td(i, j) [8.3.4.2]

gdzie:

t˝ — czas trwania sygna∏u ˝ó∏tego lub jego od-
powiedników dla strumienia ewakuujàce-
go si´ i; w przypadku ewakuacji strumienia
rowerzystów lub pieszych t˝ = 0,

te(i, j) — czas ewakuacji strumienia i poza punkt
kolizji ze strumieniem j,

td(i, j) — czas dojazdu strumienia j do punktu koli-
zji ze strumieniem i.
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Je˝eli obliczona wartoÊç wyra˝enia po prawej stro-
nie równoÊci jest mniejsza od zera, to nale˝y przy-
jàç:

tmin
m (i, j) = 0,

w pozosta∏ych przypadkach nale˝y zaokràgliç jà
w gór´ do wartoÊci ca∏kowitej nie mniejszej od ob-
liczonej. Oznacza to, ˝e tmin

m (i, j) przyjmuje wartoÊci
ca∏kowite nie mniejsze od 0.
Czas ewakuacji te(i, j) oblicza si´ z zale˝noÊci:

se(i, j) + lp
te(i, j) = ————— [8.3.4.3]

ve(i)

gdzie:

se(i, j) — d∏ugoÊç drogi ewakuacji strumienia i od
linii zatrzymania do punktu kolizji ze stru-
mieniem j [m],

lp — wartoÊç wyd∏u˝ajàca drog´ ewakuacji
w zale˝noÊci od rodzaju strumienia:
— 10 m dla strumienia pojazdów,
— 14 m dla strumienia autobusów,
— n × 13,5 m dla strumienia tramwajów,

gdzie n jest liczbà wagonów w sk∏adzie,
— 0 m dla strumienia pieszych i rowerzy-

stów,
ve(i) — pr´dkoÊç ewakuacji [m/s], którà nale˝y

przyjàç:
— dla strumienia pojazdów równà pr´d-

koÊci dopuszczalnej na wlocie, jednak
nie wi´kszà ni˝ 14 m/s,

— dla strumienia autobusów i strumie-
nia tramwajów równà 10 m/s,

— dla pieszych — 1,4 m/s (1,0 m/s w przy-
padku przejÊç dla niepe∏nosprawnych),

— dla rowerzystów — 2,8 m/s.
Czas dojazdu td(i, j) strumienia j do punktu kolizji ze
strumieniem i dla strumienia pieszych i rowerzy-
stów przyjmuje si´ równy 0, a dla innych strumieni
oblicza ze wzoru:

sd(i, j)
td(i, j) = ——— + 1       [8.3.4.4]

vd(j)

lub

————————––
2[sd(i, j) + 1,5]

td(i, j) = √——————–— [8.3.4.5]
a

gdzie:

sd(i,j) — d∏ugoÊç drogi dojazdu strumienia j od li-
nii warunkowego zatrzymania do punktu
kolizji ze strumieniem i w [m],

vd(j) — pr´dkoÊç dojazdu strumienia j, którà nale-
˝y przyjàç jako równà maksymalnej do-
puszczalnej pr´dkoÊci tego strumienia,
uwzgl´dniajàc jednak uwarunkowania
miejscowe, np. dojazd po ∏uku, pod gór´,
ró˝ne rodzaje strumieni ruchu itp.
w [m/s]. Przyj´cie innej pr´dkoÊci dojazdu
ni˝ dopuszczalna dla danego strumienia
ruchu nale˝y ka˝dorazowo uzasadniç
w opisie technicznym do projektu.

a — zak∏adane maksymalne przyspieszenie
pojazdów strumienia doje˝d˝ajàcego:
— 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 dojaz-
du do punktu kolizji z zerowà pr´dkoÊcià poczàtko-
wà (ze startu zatrzymanego) i mo˝na go stosowaç
jedynie w nast´pujàcych przypadkach:
— dla strumieni pojazdów — tylko wtedy, gdy na-

t´˝enie ruchu jest tak du˝e, ˝e gwarantuje istnie-
nie kolejek na poczàtku sygna∏u zielonego na
ka˝dym wlocie lub gdy sygnalizacja nie pracuje
w trybie skoordynowanym albo pracuje w try-
bie akomodacyjnym, a obliczenie dotyczy wlotu
podporzàdkowanego, otrzymujàcego sygna∏
zielony po zg∏oszeniu zapotrzebowania,

— dla strumieni autobusów — tylko wtedy, gdy na
wydzielonym pasie ruchu, bezpoÊrednio przed
wlotem, zlokalizowany jest przystanek,

— dla strumienia tramwajów — gdy przed wlotem
zlokalizowany jest przystanek.

Wyznaczony wed∏ug powy˝szych zasad czas mi´-
dzyzielony liczony jest zawsze od koƒca sygna∏u ze-
zwalajàcego na ruch dla strumienia ewakuujàcego
si´; gdy jest to strumieƒ pieszy lub rowerowy, czas
ten liczony jest od koƒca sygna∏u zielonego miga-
jàcego.
Programowe zabezpieczenie wymaganych d∏ugo-
Êci czasów mi´dzyzielonych dla par strumieni ru-
chu realizowane jest przez zapewnienie w progra-
mie sygnalizacyjnym odpowiednich czasów mi´-
dzyzielonych dla par grup sygnalizacyjnych.
W celu wyznaczenia wymaganego czasu mi´dzy-
zielonego dla dwóch grup sygnalizacyjnych nale˝y
przeanalizowaç zbiór minimalnych czasów mi´dzy-
zielonych tmin

m (i,j) dla wszystkich takich par strumie-
ni (i,j), dla których strumieƒ i jest sterowany grupà
sygnalizacyjnà koƒczàcà nadawanie sygna∏u ze-
zwalajàcego na ruch, a strumieƒ j jest sterowany
grupà sygnalizacyjnà rozpoczynajàcà nadawanie
sygna∏u zezwalajàcego na ruch. Najwi´ksza war-
toÊç t min

m (i, j) z tego zbioru okreÊla wymaganà mini-
malnà d∏ugoÊç czasu mi´dzyzielonego dla analo-
gicznej pary grup sygnalizacyjnych.
W przypadku czasów mi´dzyzielonych dla strumie-
ni pojazdów koƒczàcych ruch i strumieni pieszych
(rowerzystów) majàcych otrzymaç sygna∏ zielony



Dziennik Ustaw Nr 220 — 388 — Poz. 2181  

na przejÊciach dla pieszych (przejazdach dla rowe-
rzystów) zlokalizowanych na tym samym wlocie
nie dopuszcza si´ przyjmowania wartoÊci t min

m (i, j)
mniejszej ni˝ 4 s.

8.4. Wymagania optymalizacyjne

Sterowanie ruchem na skrzy˝owaniu wymaga ela-
stycznego dostosowania programów sygnalizacyj-
nych do zmiennych warunków ruchu, tak aby uzy-
skaç mo˝liwie najwi´kszà efektywnoÊç pracy sygna-
lizacji mierzonà np. stratami czasu, d∏ugoÊcià kole-
jek lub liczbà zatrzymaƒ. W tym celu zaleca si´ sto-
sowanie sygnalizacji akomodacyjnej lub opracowa-
nie tylu programów, aby zapewniç optymalne stero-
wanie we wszystkich charakterystycznych przedzia-
∏ach w ciàgu doby. Wymaga to dok∏adnego rozpo-
znania zmiennoÊci obcià˝eƒ ruchem poszczegól-
nych relacji w ciàgu doby i tygodnia oraz regular-
nych obserwacji warunków ruchu po wprowadzeniu
sygnalizacji i odpowiedniego reagowania w przy-
padku istotnych zmian wielkoÊci nat´˝enia ruchu.
Dla zapewnienia efektywnej pracy sygnalizacji or-
gan zarzàdzajàcy ruchem jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie co najmniej jednokrotnego w cià-
gu roku sprawdzenia warunków pracy skrzy˝owa-
nia z sygnalizacjà poprzez pomiary nat´˝enia ruchu
i badania efektywnoÊci przyj´tych rozwiàzaƒ orga-
nizacyjnych i programowych oraz wprowadzenie
ewentualnych zmian. Zaleca si´ prowadzenie auto-
matycznej rejestracji nat´˝enia i struktury ruchu.
Parametry sterowania okreÊlone przez struktur´
programu, uk∏ad faz, a tak˝e — w sygnalizacjach
cyklicznych — przez d∏ugoÊç cyklu i d∏ugoÊci faz,
powinny zapewniaç odpowiednià do wielkoÊci ob-
cià˝eƒ przepustowoÊç relacji kierunkowych na po-
szczególnych wlotach i na ca∏ym skrzy˝owaniu.
Przy sterowaniu ruchem na skrzy˝owaniach z wyspà
centralnà z sygnalizatorami umieszczonym we-
wnàtrz skrzy˝owania nale˝y tak zaprojektowaç pro-
gram sygnalizacji, by strumienie ruchu sterowane
odr´bnymi grupami sygnalizacyjnymi mia∏y mo˝li-
woÊç opuszczenia skrzy˝owania bez oczekiwania na
sygna∏ zielony na sygnalizatorach wewn´trznych.
W celu poprawy p∏ynnoÊci ruchu na ciàgach komu-
nikacyjnych zaleca si´ skoordynowanie funkcjono-
wania programów sygnalizacji na skrzy˝owaniach
sàsiadujàcych ze sobà. Koordynacja powinna byç
zawsze stosowana wówczas, gdy odleg∏oÊç mi´dzy
skrzy˝owaniami jest nie wi´ksza ni˝ 200 metrów.
Wyjàtkiem sà skrzy˝owania nale˝àce do ró˝nych cià-
gów skoordynowanych albo sterowane akomoda-
cyjnie. Ka˝dorazowe odst´pstwo od zasady koordy-
nacji sàsiednich skrzy˝owaƒ nale˝y szczegó∏owo
przeanalizowaç. Przy wi´kszych odleg∏oÊciach mi´-
dzy skrzy˝owaniami (do 1000 m), koordynacja jest
wskazana, o ile tylko nie spowoduje to pogorszenia
ogólnej efektywnoÊci sterowania ruchem. Dotyczy
to szczególnie do∏àczania do ciàgu skoordynowane-
go sygnalizacji na skrzy˝owaniach przyleg∏ych.

Harmonogramy pracy poszczególnych sygnalizacji
skoordynowanych muszà byç cz´Êciami sk∏adowy-
mi planu sygnalizacji obejmujàcego wszystkie
skrzy˝owania skoordynowane w danym obszarze.

9. Wymagania eksploatacyjne sygnalizacji

9.1. Zasady ogólne

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za eksplo-
atacj´ sygnalizacji majà obowiàzek utrzymania
w sprawnoÊci technicznej urzàdzeƒ sygnalizacyj-
nych, tj. zapewnienia poprawnej pracy urzàdzeƒ ste-
rujàcych, detekcyjnych i transmisyjnych oraz w∏aÊci-
wego stanu instalacji kablowej, elementów wspor-
czych, sygnalizatorów, detektorów i wyÊwietlaczy
pr´dkoÊci. Realizowane jest to poprzez prowadzenie
przeglàdów bie˝àcych i okresowych oraz konserwa-
cj´ instalacji. Wszystkie konstrukcje wsporcze nale˝y
zabezpieczyç przed korozjà, poprzez pokrycie galwa-
niczne i/lub malowanie farbami antykorozyjnymi.
Nie dopuszcza si´ stosowania kolorów mogàcych
rozpraszaç kierujàcych. W przypadku sterowników
sygnalizacji ulicznej, przeglàdów okresowych nale˝y
dokonywaç nie rzadziej ni˝ raz w kwartale, odnoto-
wujàc to w dzienniku eksploatacji.
Pierwsze uruchomienie sygnalizacji nowo wybudo-
wanej powinno byç poprzedzone nadawaniem sy-
gna∏u ˝ó∏tego migajàcego przez okres co najmniej
24 godzin. Uruchomienie nowej sygnalizacji po-
winno odbywaç si´ poza godzinami szczytu komu-
nikacyjnego. Zauwa˝one lub zg∏oszone nieprawi-
d∏owoÊci w dzia∏aniu sygnalizacji, wp∏ywajàce bez-
poÊrednio na bezpieczeƒstwo ruchu, powinny byç
niezw∏ocznie usuni´te; je˝eli jest to niemo˝liwe
z powodów technicznych, sygnalizacj´ nale˝y prze-
∏àczyç na prac´ w trybie ostrzegawczym (sygna∏
˝ó∏ty migajàcy). Inne nieprawid∏owoÊci nale˝y usu-
nàç w terminie do 7 dni.
Wszelkie czynnoÊci zwiàzane z obs∏ugà lub napra-
wà sterownika, które mogà spowodowaç ingeren-
cj´ w program sygnalizacyjny pracujàcy na skrzy-
˝owaniu, nale˝y wykonywaç wy∏àcznie przy ste-
rowniku prze∏àczonym w tryb pracy ostrzegawczej
lub ca∏kowitym wy∏àczeniu sygnalizatorów.
Je˝eli z przyczyn technicznych nie ma mo˝liwoÊci
nadawania przez uszkodzonà sygnalizacj´ sygna∏u
˝ó∏tego migajàcego, zaleca si´ oznakowaç skrzy˝o-
wanie znakiem A-30 z tabliczkà: „Uwaga! Awaria
sygnalizacji!” lub umocowaç na soczewkach bia∏e
paski w kszta∏cie równoramiennego krzy˝a usta-
wionego pod kàtem 45°.
Przy czasowym wy∏àczeniu sygnalizacji z przyczyn
ruchowych nale˝y postàpiç jak w przypadku awarii
sygnalizacji z tà ró˝nicà, ̋ e stosuje si´ wówczas tabli-
ce z informacjà „Uwaga! Sygnalizacja wy∏àczona!”.
Je˝eli konieczne jest wy∏àczenie z funkcjonowania
poszczególnych sygnalizatorów na wlocie, nale˝y
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je zas∏oniç nieprzezroczystym pokrowcem, zacho-
wujàc warunek nadzoru ˝arówek czerwonych.
Je˝eli sygnalizacja staje si´ zb´dna, niezale˝nie od
przyczyn, konieczny jest demonta˝ jej urzàdzeƒ na-
ziemnych, a co najmniej sygnalizatorów.

9.2. Dokumentacja pracy sygnalizacji

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za utrzy-
manie sygnalizacji sà zobowiàzane prowadziç dzien-
niki eksploatacji sygnalizacji, zawierajàce podstawo-
we dane ewidencyjne i techniczne oraz adnotacje
eksploatacyjne, dotyczàce zmian w pracy sygnaliza-
cji, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w tym punkcie.
Dane ewidencyjne obejmujà:
— numer skrzy˝owania,
— nazw´ skrzy˝owania,
— okreÊlenie projektu êród∏owego budowy lub

modernizacji sygnalizacji,
— dat´ uruchomienia lub modernizacji sygnalizacji.
Dane techniczne obejmujà:
— typ sterownika,
— rodzaj instalacji (promieniowa, pierÊcieniowa,

w kanalizacji, doziemna) i jej schemat,
— typ detektorów,
— typ kabli: zasilajàcego, sygnalizacyjnych, trans-

misyjnych,
— êród∏o zasilania,

— usytuowanie sterownika w sieci, wspó∏prac´ z in-
nymi sterownikami oraz rodzaj transmisji danych.

Adnotacje eksploatacyjne obejmujà:
— daty przeprowadzenia przeglàdów okresowych

i stwierdzony stan urzàdzeƒ,
— daty i godziny wprowadzenia zmian w sygnali-

zacji,
— okreÊlenie rodzaju zmiany,
— podanie przyczyny wprowadzenia zmiany (awa-

ria, polecenie),
— nazwisko i podpis osoby bezpoÊrednio wprowa-

dzajàcej zmian´.
Zmiany w pracy sygnalizacji polegajàce na:
— innym ni˝ wynikajàce z harmonogramu pracy sy-

gnalizacji prze∏àczeniu jej na sygna∏ ˝ó∏ty migajàcy,
— ca∏kowitym wy∏àczeniu lub prze∏àczeniu na sy-

gna∏ ˝ó∏ty migajàcy w celu konserwacji instalacji
lub usuni´cia awarii

wymagajà odnotowania w dzienniku eksploatacji
sygnalizacji z podaniem przyczyny, rodzaju zmiany
i chwil prze∏àczeƒ pracy sygnalizacji, a tak˝e powia-
domienia o tych zmianach organu zarzàdzajàcego
ruchem.
Dziennik eksploatacji sygnalizacji powinien byç
przechowywany w jednostce prowadzàcej eksplo-
atacj´ sygnalizacji przez co najmniej 2 lata od daty
ostatniego wpisu. Zaleca si´ prowadzenie kompu-
terowego systemu rejestracji pracy sygnalizacji.

10. Konstrukcje i wzory barwne

Rys. 10.1. Strza∏ka kierunku jazdy na wprost; symbol
mo˝e wskazywaç równie˝ kierunki jazdy
w prawo oraz w lewo (obrót 90°)

Rys. 10.2. Strza∏ki kierunku jazdy na wprost i w prawo
lub na wprost i w lewo (odbicie zwierciadla-
ne) dla sygna∏u zielonego. Symbol strza∏ek na
wprost i w lewo obrócony o 90° w lewo doty-
czy jazdy w lewo i zawracania
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Rys. 10.3. Strza∏ki kierunku jazdy na wprost i w prawo
lub na wprost i w lewo (odbicie zwierciadla-
ne) dla sygna∏u czerwonego i ˝ó∏tego. Symbol
strza∏ek na wprost i w lewo obrócony o 90°
w lewo dotyczy jazdy w lewo i zawracania

Rys. 10.4. Strza∏ki kierunku jazdy w prawo i w lewo dla
sygna∏u zielonego

Rys. 10.5. Strza∏ki kierunku jazdy w prawo i w lewo dla
sygna∏u czerwonego i ˝ó∏tego

Rys. 10.6. Strza∏ka dopuszczajàca skr´canie we wskaza-
nym kierunku w prawo lub w lewo (odbicie
zwierciadlane)
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Rys. 10.7. Strza∏ka do zawracania dla sygna∏u zielonego Rys. 10.8. Strza∏ka do zawracania dla sygna∏u czerwone-
go i ˝ó∏tego

Rys. 10.9. Strza∏ka sygna∏u zielonego oznaczajàca zezwo-
lenie na jazd´ pasem o zmiennym kierunku ru-
chu, nad którym znajduje si´ sygnalizator S-4

Rys. 10.10. Krzy˝ sygna∏u czerwonego oznaczajàcy zakaz
wjazdu na pas o zmiennym kierunku ruchu,
nad którym znajduje si´ sygnalizator S-4
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Rys. 10.12. Kreska pionowa dla sygna∏u zezwalajàcego
na ruch pojazdom komunikacji publicznej;
mo˝e byç wykorzystywany jako sygna∏ zaka-
zujàcy ruchu (obrót 90°)
*— dla sygnalizatorów o soczewkach Ø 300

Rys. 10.13. Dwie kropki poziomo dla sygna∏u zakazujàce-
go ruchu pojazdom komunikacji publicznej
* — dla sygnalizatorów o soczewkach Ø 300

Rys. 10.11. Strza∏ka w prawo sygna∏u ˝ó∏tego S-7 (strza∏-
ka w lewo — odbicie zwierciadlane) oznacza-
jàca nakaz opuszczenia pasa o zmiennym
kierunku ruchu, nad którym znajduje si´ sy-
gnalizator, i wjazdu na cz´Êç jezdni po stro-
nie wskazanej strza∏kà; dopuszcza si´ wyko-
nanie sygnalizatora S-7 z soczewkà
Ø300 mm i strza∏kà wed∏ug rys. 10.9 obróco-
nà o kàt 45° w prawo lub w lewo

Tabela 10.1. Wymiary w [mm] sygna∏ów Êwietlnych dla sygnalizatorów S-4 i S-7 w zale˝noÊci od zastosowania

WartoÊci a’ i e’ dotyczà sygnalizatorów prostokàtnych.
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Rys. 10.14. Sylwetka pieszego w sygnale zielonym dla
pieszych oraz sylwetka pieszego w sygnale
˝ó∏tym ostrzegawczym

Rys. 10.15. Sylwetka pieszego w sygnale czerwonym dla
pieszych

Rys. 10.16. Sylwetka roweru w sygna∏ach dla rowerzy-
stów; przy Êrednicy Ø 100 (Ø 90) wymiary
nale˝y zmniejszyç o 50 %

Rys. 10.17. Sylwetki pieszego i rowerzysty wspólnie
w sygnale zielonym; szablon pieszego we-
d∏ug konstrukcji na rys. 10.14 nale˝y
zmniejszyç o 40 %, a szablon roweru wed∏ug
konstrukcji na rys. 10.16 — o 30 %
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Rys. 10.20. Tabliczka kierunku jazdy na wprost i w prawo
albo na wprost i w lewo (odbicie zwierciadla-
ne) dla tramwaju

Rys. 10.21. Tabliczka kierunku jazdy w prawo i w lewo
dla tramwaju

Rys. 10.18. Sylwetki pieszego i rowerzysty wspólnie
w sygnale czerwonym; szablon pieszego we-
d∏ug konstrukcji na rys. 10.15 nale˝y
zmniejszyç o 40 %, a szablon roweru wed∏ug
konstrukcji na rys. 10.16 — o 30 %

Rys. 10.19. Tabliczka kierunku jazdy na wprost albo
w prawo lub w lewo dla tramwaju
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Rys. 10.22. Tabliczka z napisem „BUS”

Rys. 10.23. Ekrany kontrastowe prostokàtne:

a) dla trójkomorowych sygnalizatorów o soczewkach 
Ø 300 zawieszanych nad jezdnià
* — dla trójkomorowych sygnalizatorów o soczew-

kach Ø 300 umieszczanych obok jezdni

b) dla trójkomorowych sygnalizatorów o soczewkach 
Ø 200
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Rys. 10.24. Ekran kontrastowy owalny dla sygnalizato-
rów o soczewkach Ø 300 zawieszanych nad
jezdnià
* — dla sygnalizatorów o soczewkach Ø 300

umieszczanych obok jezdni

Rys. 10.25. Ekran kontrastowy prostokàtny dla sygnaliza-
torów S-2 o soczewkach Ø300 umieszczanych
nad jezdnià wraz z sygna∏em dopuszczajàcym
skr´canie w prawo (symetryczny uk∏ad dla sy-
gna∏u dopuszczajàcego skr´canie w lewo)
* — dla sygnalizatorów o soczewkach Ø 300

umieszczanych obok jezdni

Rys. 10.26. Ekran kontrastowy dla kwadratowego sygnalizatora S-4 i sygnalizatora S-7
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Rys. 10.27. Ekran kontrastowy dla sygnalizatorów S-4 z soczewkami Ø300

Rys. 10.28. Sygnalizator typu STT
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1. Zasady ogólne

Podstawowym celem stosowania urzàdzeƒ bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego jest ochrona ˝ycia
i w ograniczonym zakresie tak˝e mienia uczestni-
ków ruchu i osób pracujàcych na drodze, a w nie-
których przypadkach tak˝e u˝ytkowników terenów
przyleg∏ych.
Na drodze mo˝na umieszczaç urzàdzenia bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego dopuszczone do obro-
tu i powszechnego stosowania w budownictwie
w∏aÊciwie oznaczone, dla których:
— wydano certyfikat na znak bezpieczeƒstwa, wy-

kazujàcy, ˝e zapewniono zgodnoÊç z kryteriami
technicznymi okreÊlonymi na podstawie odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych oraz w∏a-
Êciwych przepisów i dokumentów technicznych
— w odniesieniu do wyrobów podlegajàcych tej
certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnoÊci i wydano certyfikat
zgodnoÊci lub deklaracj´ zgodnoÊci z odpowied-
nià normà lub aprobatà technicznà — w odniesie-
niu do wyrobów niepodlegajàcych certyfikacji,

— wydano atest lub certyfikat w kraju wytworze-
nia, co do których nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczeƒstwa.

Urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego sto-
suje si´ w celu:
— optycznego prowadzenia ruchu, 
— wskazania pikieta˝u drogi,
— oznaczania obiektów znajdujàcych si´ w skrajni

drogi,
— zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych,
— poinformowania i ostrzegania kierujàcych,
— zamykania dróg dla ruchu,
— zabezpieczania robót prowadzonych w pasie

drogowym,
— prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.
Do optycznego prowadzenia ruchu stosuje si´: 
— s∏upki prowadzàce,
— s∏upki kraw´dziowe,
— tablice prowadzàce,
— tablice rozdzielajàce,
— s∏upki przeszkodowe,
— tablice kierujàce,
— Êwiat∏a ostrzegawcze.
Do oznaczania pasa drogowego stosuje si´: 
— znaki kilometrowe,
— znaki hektometrowe.
Do oznaczania obiektów znajdujàcych si´ w skrajni
drogi stosuje si´:
— urzàdzenia tablicowe umieszczane przed skraj-

nymi p∏aszczyznami obiektów lub na nich,
— urzàdzenia bramowe.

Do zabezpieczania pojazdów b´dàcych w ruchu
stosuje si´ drogowe bariery ochronne i os∏ony
energoch∏onne.
Do fizycznego ograniczania pr´dkoÊci pojazdów
stosuje si´ progi zwalniajàce i podrzutowe.
Do os∏ony przed olÊnieniem przez pojazdy nadje˝-
d˝ajàce z przeciwka stosuje si´ os∏ony przeciwol-
Ênieniowe.
Do informowania i ostrzegania kierowców o sytu-
acji pogodowej stosuje si´ znaki i sygnalizatory
temperatury nawierzchni, powietrza i innych zja-
wisk meteorologicznych w postaci znaków, tablic
sta∏ych i tablic o zmiennej treÊci.
Do informowania kierowców o sytuacji ruchowej na
drodze i zagro˝eniach stosuje si´ znaki i sygnalizato-
ry sytuacji drogowej o treÊci sta∏ej lub zmiennej.
Do zabezpieczenia przed ha∏asem pochodzàcym od
ruchu drogowego stosuje si´ os∏ony przeciwha∏a-
sowe, nasypy ziemne, obudowy przekroju po-
przecznego drogi.
Do wskazywania si∏y i kierunku wiatru stosuje si´
sygnalizatory wiatru.
Do zamykania dróg dla ruchu stosuje si´ urzàdze-
nia rogatkowe umieszczane w obr´bie przejazdów
kolejowych, przejÊç granicznych oraz p∏atnych
wjazdów na autostrad´. Do zabezpieczania po-
wierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzy-
stów lub w celu separacji ruchu lokalnego od tran-
zytowego stosuje si´:
— separatory,
— azyle prefabrykowane lub wbudowane na sta∏e,
— balustrady, por´cze i barieropor´cze,
— ogrodzenia segmentowe i ∏aƒcuchowe,
— k∏adki dla pieszych,
— s∏upki metalowe lub z tworzywa sztucznego

w formie prostej lub ozdobnej.
Do zabezpieczania powierzchni wy∏àczonych z ru-
chu przed naje˝d˝aniem stosuje si´:
— separatory i wyspy,
— azyle prefabrykowane lub wbudowane na sta∏e.
Do zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie
drogowym stosuje si´:
— zapory drogowe,
— tablice kierujàce przy robotach drogowych,
— taÊmy ostrzegawcze,
— pacho∏ki drogowe,
— tablice uchylne z elementami odblaskowymi,
— separatory,
— punktowe elementy odblaskowe,
— znaki wskazujàce objazd,
— znaki kierujàce na drodze objazdowej,
— tablice kierujàce pieszych,
— Êwiat∏a ostrzegawcze.

Za∏àcznik nr 4

SZCZEGÓ¸OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA URZÑDZE¡ BEZPIECZE¡STWA
RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
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Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym
stosuje si´:
— tarcze do zatrzymywania pojazdów,
— latarki do zatrzymywania pojazdów,
— urzàdzenia nag∏aÊniajàce,
— urzàdzenia sygnalizacyjne.
W urzàdzeniach bezpieczeƒstwa ruchu, z którymi
mogà stykaç si´ piesi, ze wzgl´dów bezpieczeƒ-
stwa nale˝y wyeliminowaç mo˝liwoÊç skaleczeƒ
lub innych obra˝eƒ cia∏a poprzez zaokràglenie pro-
mieniem Rmin.= 2,5 mm ostrych kraw´dzi urzàdzeƒ,
które mogà znaleêç si´ w bezpoÊrednim kontakcie
z cia∏em pieszego.
Urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu powinny mieç
wyraêne i trwa∏e oznakowanie podajàce:
— nazw´ lub znak towarowy,
— rok produkcji.
Lica urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu (zapory dro-
gowe, tablice kierujàce i prowadzàce — od strony
ruchu pieszych lub pojazdów) powinny byç odbla-
skowe. OdblaskowoÊç urzàdzeƒ powinna byç nie
mniejsza ni˝ odblaskowoÊç znaków drogowych
pionowych zastosowanych na danym odcinku dro-
gi okreÊlona w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
Pozosta∏e urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu (sepa-
ratory ruchu, bariery ochronne) powinny byç wy-
posa˝one w elementy odblaskowe. Ponadto urzà-
dzenia powinny mieç estetyczny wyglàd, byç mo˝-
liwie ∏atwe w konserwacji, odporne na dzia∏anie
Êrodków chemicznych i ich roztworów, etyliny,
smarów, warunków atmosferycznych oraz na
uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia itp.
Konstrukcje wsporcze urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ru-
chu powinny byç stabilne i nie powodowaç zagro-
˝enia dla uczestników ruchu.
Wzory urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu oraz szcze-
gó∏owe zasady ich lokalizacji w planie i profilu dro-
gi sà okreÊlone w opisach szczegó∏owych.
Urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
o przeznaczeniu innym ni˝ przedstawione w ni-
niejszym za∏àczniku mogà byç stosowane pod wa-
runkiem uzyskania certyfikatu na znak bezpieczeƒ-
stwa lub aprobaty technicznej wymaganych od-
r´bnymi przepisami, po okreÊleniu zasad ich sto-
sowania.

2. Urzàdzenia optycznego prowadzenia ruchu

2.1. S∏upki prowadzàce

S∏upki prowadzàce U-1a i U-1b wed∏ug wzorów po-
kazanych na rysunkach 2.1.1 i 2.1.2 stosuje si´
w celu u∏atwienia kierujàcym, szczególnie w porze
nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych,
orientacji co do szerokoÊci drogi, jej przebiegu
w planie oraz na ∏ukach poziomych.
Rozró˝nia si´ nast´pujàce s∏upki prowadzàce:
— U-1a umieszczane samodzielnie na poboczu,
— U-1b umieszczane nad barierà ochronnà.

Rys. 2.1.1. Wzory s∏upków prowadzàcych U-1a umiesz-
czanych samodzielnie na poboczu

Rys. 2.1.2. Wzory s∏upków prowadzàcych U-1b umiesz-
czanych nad barierà ochronnà
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Konstrukcja s∏upków prowadzàcych oraz ich spo-
sób umieszczenia powinny zapewniç zachowanie
pionowej pozycji s∏upka.
S∏upki majà w przekroju kszta∏t trapezu o wymia-
rach wed∏ug wzorów podanych na rysunkach 2.1.1
i 2.1.2. 
Dopuszcza si´ stosowanie s∏upków o innym kszta∏-
cie w przekroju, tj. wypuk∏e, dwuwypuk∏e i p∏askie
o wzmocnionym przekroju. Na s∏upkach umieszcza
si´ elementy odblaskowe równoleg∏oboczne o sze-
rokoÊci 4 cm i wysokoÊci 20 cm barwy czerwonej
po prawej stronie jezdni i barwy bia∏ej po lewej
stronie jezdni. Elementy te umieszcza si´ na czer-
wonym tle.
Dodatkowo na s∏upkach prowadzàcych mo˝na
umieszczaç:
— informacj´ o pikieta˝u drogi,
— informacj´ o kierunku do najbli˝szego telefonu

alarmowego,
— znak z numerem drogi.
S∏upki prowadzàce stosuje si´:
— na drogach krajowych i wojewódzkich,
— na odcinkach dróg powiatowych i gminnych,

w obr´bie ∏uków poziomych o promieniach
mniejszych od 450 m, a zaleca si´ na ca∏ych cià-
gach tych dróg.

S∏upków prowadzàcych mo˝na nie stosowaç na
odcinkach dróg z chodnikami przy kraw´dzi jezdni
oraz na terenie miast.
S∏upki prowadzàce umieszcza si´ po obu stronach
jezdni w odleg∏oÊci 1,0 m od kraw´dzi jezdni, pasa
awaryjnego postoju lub pobocza twardego. Do-
puszcza si´ zmniejszenie tej odleg∏oÊci, je˝eli jest
to konieczne ze wzgl´du na warunki lokalne, jednak
nie mniej ni˝ 0,5 m od kraw´dzi.
S∏upki powinny byç umieszczane w jednej linii,
równoleg∏ej do kraw´dzi jezdni i w sposób zapew-
niajàcy niezmiennoÊç ich pionowego ustawienia.
Na odcinkach dróg, na których ustawiono bariery
ochronne, zamiast s∏upków prowadzàcych U-1a
mo˝na stosowaç s∏upki U-1b umieszczane bezpo-
Êrednio nad barierà, jak pokazano na rysunku 2.1.3.

Zaleca si´ równie˝ umieszczanie, w zag∏´bieniu ta-
Êmy profilowanej barier ochronnych, elementów
odblaskowych U-1c barwy czerwonej po prawej
stronie jezdni i barwy bia∏ej po stronie lewej
(rys. 2.1.4).

Rys. 2.1.4. Przyk∏ad punktowego elementu odblasko-
wego U-1c umieszczanego na barierze
ochronnej

Elementy odblaskowe U-1c powinny byç okràg∏e
o Êrednicy min. 50 mm lub prostokàtne albo trape-
zowe o wymiarach dostosowanych do profilu za-
g∏´bienia bariery metalowej i minimalnej po-
wierzchni odblaskowej 20 cm2.
Na jezdniach jednokierunkowych dróg dwujezdnio-
wych elementy odblaskowe umieszcza si´ osobno
dla ka˝dego kierunku jazdy, tj. barwy czerwonej
z prawej strony i barwy bia∏ej z lewej strony.
S∏upki prowadzàce U-1a i U-1b umieszcza si´
w planie drogi w odleg∏oÊciach mi´dzy sobà poda-
nych w tabeli 2.1.
Elementy odblaskowe U-1c umieszcza si´ na barie-
rach:
— w odleg∏oÊciach podanych w tabeli 2.1, lecz na

prostych i ∏ukach o promieniu R > 1500 m nie
rzadziej ni˝ co 50 m,

— dodatkowo na poczàtku i koƒcu bariery.

Rys. 2.1.3. Rozmieszczenie s∏upków prowadzàcych U-1 w przekroju poprzecznym drogi
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Na s∏upkach prowadzàcych umiejscowionych w hek-
tometrach umieszcza si´ informacj´ o kilometra˝u
i hektometra˝u drogi, zgodnie z zasadami okreÊlony-
mi w punkcie 3.

Tabela 2.1. Rozmieszczenie s∏upków prowadzàcych

Na drogach wyposa˝onych w system ∏àcznoÊci
alarmowej zaleca si´ umieszczanie na s∏upkach
prowadzàcych symbolu s∏uchawki 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.

Rys. 2.1.5. Symbol s∏uchawki telefonicznej U-1d
(dla U-1e — odbicie lustrzane)

Rys. 2.1.6. Sposób umieszczenia symbolu s∏uchawki te-
lefonicznej na s∏upkach prowadzàcych:

a) U-1d

b) U-1e

Na drogach krajowych i wojewódzkich na s∏up-
kach prowadzàcych umiejscowionych w hektome-
trze zerowym umieszcza si´ znak U-1f z numerem
drogi. Konstrukcj´ 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. 2.1.8. Sposób umieszczenia znaku U-1f na s∏upku
prowadzàcym



Dziennik Ustaw Nr 220 — 402 — Poz. 2181  

2.2. S∏upki kraw´dziowe

Rys. 2.2.1. S∏upek kraw´dziowy U-2

Rys. 2.2.2. Umieszczenie s∏upków kraw´dziowych w ob-
r´bie skrzy˝owania

S∏upki kraw´dziowe U-2 wed∏ug wzoru pokazane-
go na rysunku 2.2.1 dopuszcza si´ do stosowania
w celu bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjaz-
du z drogi na skrzy˝owaniu na innà drog´. S∏upki
kraw´dziowe okreÊlajà dok∏adniej geometri´
skrzy˝owania, u∏atwiajàc manewr skr´cania szcze-
gólnie w porze nocnej i w z∏ych warunkach atmos-
ferycznych.
S∏upki kraw´dziowe majà odblaskowe pasy po-
przeczne bia∏o-zielone. Kszta∏t s∏upków kraw´dzio-
wych w poprzecznym przekroju jest okràg∏y o Êred-
nicy 120 mm.
S∏upki kraw´dziowe stosuje si´ na skrzy˝owaniach
wszystkich dróg, w ciàgu których umieszczono
s∏upki prowadzàce, wed∏ug zasad pokazanych na
rysunku 2.2.2.
S∏upki kraw´dziowe umieszcza si´ w odleg∏oÊci mi-
nimum 0,50 m od kraw´dzi jezdni lub pobocza
twardego.

2.3. Tablice prowadzàce

2.3.1. Zasady ogólne lokalizacji tablic prowadzàcych

Tablice prowadzàce stosuje si´ w celu uprzedzenia
kierujàcego pojazdem o koniecznej zmianie kierun-
ku jazdy na szczególnie niebezpiecznych ∏ukach po-
ziomych i na skrzy˝owaniach typu „T”.
Tablice prowadzàce dzielà si´ na:
— pojedyncze w prawo U-3a,
— pojedyncze w lewo U-3b,
— ciàg∏e w prawo U-3c,
— ciàg∏e w lewo U-3d,
— dwustronne U-3e.
Przyk∏adowe wzory tablic prowadzàcych przedsta-
wiono na rysunku 2.3.1. W tabeli 2.2 zamieszczo-
no typoszereg tablic prowadzàcych ciàg∏ych U-3c
i U-3d.

Tabela 2.2. Typoszereg tablic prowadzàcych ciàg∏ych U-3c
i U-3d

T∏o tablic ma barw´ bia∏à, strza∏ki — czerwonà. Za-
równo t∏o, jak i strza∏ki powinny byç wykonane
z materia∏ów odblaskowych o parametrach odpo-
wiadajàcych znakom drogowym pionowym zasto-
sowanym na danym odcinku drogi, okreÊlonych
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
Dopuszcza si´ stosowanie aktywnych tablic pro-
wadzàcych U-3 z pulsujàcym ˝ó∏tym lub bia∏ym
Êwiat∏em. Pulsujàce Êwiat∏o powinno byç emito-
wane przez co najmniej jeden szereg êróde∏ Êwia-
t∏a, u∏o˝ony wzd∏u˝ bia∏ych i czerwonych kraw´-
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dzi tablicy. Przyk∏ad aktywnej tablicy prowadzàcej
U-3a przedstawiono na rys. 2.3.2.
Tablice prowadzàce stosuje si´:
— na ∏ukach poziomych, których geometria mo˝e

byç zaskoczeniem dla kierujàcych lub które ma-
jà promieƒ mniejszy od normatywnego dla da-
nej drogi oraz du˝y kàt zwrotu,

— na skrzy˝owaniach typu „T”,
— na wyspach ma∏ych i Êrednich rond, w szczegól-

noÊci po∏o˝onych poza obszarem zabudowanym,
— w obszarach robót drogowych.
Tablice mogà byç stosowane równie˝ w innych
miejscach, w których pozwolà kierujàcemu na przy-
gotowanie si´ do zmiany kierunku jazdy, np. na zli-
kwidowanych odga∏´zieniach, przed tymczasowym
objazdem lub za wzniesieniem, na którym zaczyna
si´ niewidoczny ∏uk poziomy.

Rys. 2.3.1. Przyk∏adowe wzory tablic prowadzàcych i sposoby umieszczania:

a) pojedynczej w prawo U-3a b) tablica prowadzàca ciàg∏a w prawo U-3c

c) tablice prowadzàce w lewo U-3b rozmieszczone schodkowo d) tablica prowadzàca dwustronna U-3e

Rys. 2.3.2. Przyk∏ad aktywnej tablicy prowadzàcej U-3a
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Kryteria oceny i wyboru ∏uków, skrzy˝owaƒ i miejsc
podlegajàcych oznakowaniu tablicami prowadzà-
cymi powinny uwzgl´dniaç nast´pujàce cechy dro-
gi i okolicznoÊci:
— wielkoÊç kàta zwrotu drogi,
— promieƒ ∏uku poziomego,
— nieregularnoÊç ∏uku poziomego, np. zmiennoÊç

krzywizny,
— bliskoÊç innych zakr´tów o znacznie wi´kszych

promieniach ∏uku oraz ich charakterystyk´,
— znacznà d∏ugoÊç odcinka prostego poprzedzajà-

cego ∏uk,
— widocznoÊç poczàtku ∏uku i warunki rozpoz-

nawania kierunku zwrotu zarówno w sezonie
letnim, jak i zimowym, bez wzgl´du na por´
doby,

— cechy przestrzeni stanowiàcej optyczne otocze-
nie i t∏o ∏uku,

— przebieg drogi na nasypie lub w wykopie, prze-
krój poprzeczny, szerokoÊç jezdni, rodzaj na-
wierzchni itp.,

— charakterystyk´ ruchu oraz jego struktur´ ro-
dzajowà,

— dopuszczalne i rzeczywiste pr´dkoÊci ruchu po-
jazdów samochodowych w rejonie badanego
∏uku poziomego (pionowego) i na odcinkach sà-
siednich,

— sposób oznakowania pionowego i poziomego,
— wra˝enia i oceny subiektywne dotyczàce ∏a-

twoÊci prawid∏owego rozpoznawania poczàtku
∏uku i jego geometrii oraz warunków prowa-
dzenia pojazdów i poczucia bezpieczeƒstwa,
odczuwanych podczas przejazdu badanym od-
cinkiem,

— kierunek zwrotu mogàcy stanowiç zaskoczenie
dla kierowców, np. po dwóch zakr´tach w lewo
— kolejny równie˝ w t´ samà stron´ lub z ∏u-
kiem pionowym niewidoczny ∏uk poziomy,

— liczb´ wypadków w obr´bie ∏uku i zlikwidowa-
nego odga∏´zienia drogi, skrzy˝owania typu
„T”,

— ewentualnie inne warunki i okolicznoÊci.
Dla podanych kryteriów nie okreÊla si´ wartoÊci
granicznych ani ich kolejnoÊci i wa˝noÊci.
Decyzje o uznaniu lub nieuznaniu danego ∏uku po-
ziomego lub skrzy˝owania typu „T” za szczególnie
niebezpieczne powinny byç podj´te po wnikliwej
analizie wszystkich wchodzàcych w gr´ czynników
i okolicznoÊci, rozpatrywanych osobno i we wza-
jemnych zwiàzkach, choç dopuszcza si´, ˝e roz-
strzygajàcymi o potrzebie umieszczenia tablic b´dà
niektóre z nich. Tablice U-3 umieszcza si´ w taki
sposób, aby ich odleg∏oÊç od jezdni, mierzona od
bli˝szej pionowej kraw´dzi tablicy w kierunku pro-
stopad∏ym do jezdni, by∏a jednakowa; chyba ˝e nie-
które z nich by∏yby przez inne zas∏oni´te, w przy-
padku umieszczenia ich na ∏uku, gdy w pobli˝u
znajdujà si´ przeszkody. W takich przypadkach za-
leca si´ ustawianie ich wzd∏u˝ innej krzywej, pod

warunkiem jednak, ˝e b´dzie ona p∏ynna. Wyso-
koÊç ustawienia tablic, liczàc od p∏aszczyzny stano-
wiàcej przed∏u˝enie p∏aszczyzny jezdni do dolnej
kraw´dzi tablicy, powinna wynosiç 0,9 m, chyba ˝e
geometria ∏uku wymaga pewnego odst´pstwa. Je-
˝eli tablica powinna byç umieszczona wy˝ej ni˝
1,50 m, to umieszcza si´ dwie tablice jednà nad
drugà, przy czym dolna znajduje si´ na wysokoÊci
0,9 m. Tablice ciàg∏e lub pojedyncze powinny byç
ustawione w taki sposób, aby by∏y dobrze i w ca∏o-
Êci widoczne z odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 200 m.
P∏aszczyzny tablic wszystkich rodzajów powinny
byç pionowe, a ich dolne i górne kraw´dzie — po-
ziome.
Je˝eli tablice umieszczono na ∏uku, to powinny
byç one jednakowo odchylone na zewnàtrz ∏uku,
tak aby kàt zawarty mi´dzy powierzchnià tablicy
a odpowiadajàcà jej stycznà wynosi∏ od 95o do
100o.
D∏ugoÊç tablic ciàg∏ych lub liczba tablic sk∏ado-
wych w tablicach schodkowych powinna byç do-
stosowana przede wszystkim do szerokoÊci jezdni,
rodzaju i szerokoÊci pobocza, warunków widoczno-
Êci tych tablic na odcinku zbli˝ania si´ pojazdów
i ich pr´dkoÊci oraz do innych istotnych czynników
w∏aÊciwych dla odcinka, na którym si´ je umiesz-
cza, w tym do otoczenia.

2.3.2. Tablice prowadzàce na ∏ukach poziomych

W celu uprzedzenia kierujàcego pojazdem o nie-
bezpiecznym zakr´cie wymagajàcym znacznego
ograniczenia pr´dkoÊci stosuje si´ tablice prowa-
dzàce pokazane na rysunku 2.3.1. 
W obr´bie ∏uków tablice prowadzàce umieszcza si´
wed∏ug nast´pujàcych zasad:
— w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 0,50 m od kraw´-

dzi jezdni lub pobocza twardego do najbli˝szej
kraw´dzi tablic U-3a i U-3b,

— w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 1,00 m odpo-
wiednio dla tablicy U-3c, U-3d i U-3e,

— na ∏uku umieszcza si´ zawsze co najmniej dwie
tablice ciàg∏e lub pojedyncze umieszczone
schodkowo dla ka˝dego kierunku; liczba tablic
pojedynczych umieszczanych schodkowo po-
winna wynosiç od 5 do 12,

— tablice prowadzàce ciàg∏e lub schodkowe
umieszcza si´ na przed∏u˝eniu prostego odcinka
drogi poprzedzajàcego ∏uk.

Stosowanie tablic prowadzàcych w obszarze ∏uku
zale˝ne jest od kàta zwrotu drogi, wielkoÊci promie-
nia ∏uku poziomego, lokalnych warunków widocz-
noÊci i mo˝liwoÊci ich ustawienia.
Na ∏ukach o du˝ym kàcie zwrotu drogi oraz ma∏ych
promieniach ∏uku umieszcza si´ najcz´Êciej tablice
ciàg∏e, wed∏ug schematu pokazanego na rysun-
ku 2.3.3.
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Rys. 2.3.3. Rozmieszczanie tablic prowadzàcych w obr´-
bie ∏uków:

a) o bardzo ma∏ym promieniu

b) o ma∏ym promieniu

c) o Êrednim promieniu

Tablice pojedyncze umieszcza si´ schodkowo naj-
cz´Êciej w obr´bie takich samych ∏uków, gdy poza
drogà nie ma dostatecznie du˝o miejsca na usta-
wienie tablic ciàg∏ych.
Je˝eli ∏uk ma du˝y promieƒ i regularnà krzywizn´,
mo˝na umieszczaç nast´pujàce po sobie tablice
ciàg∏e i pojedyncze oraz dwustronne (rys. 2.3.4).

Rys. 2.3.4. Dobór i rozmieszczanie tablic prowadzàcych U-3 wzd∏u˝ ∏uku o du˝ym promieniu i regularnej krzywiênie
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Ustalenie punktów po∏o˝enia tablic pojedynczych
lub dwustronnych rozpoczyna si´ zawsze od tabli-
cy ciàg∏ej dla kierunku w lewo. Rozmieszczenie
wszystkich tablic powinno byç takie, aby pionowe
kraw´dzie tablic po∏o˝one bli˝ej jezdni znajdowa∏y
si´ na linii stycznej do danej linii obserwacji, tzn. na
wprost kierujàcego, a przesuni´cia kàtowe kraw´-
dzi tablicy nast´pnej wzgl´dem poprzedniej by∏y
jednakowe.
WielkoÊç kàta powinna byç dostosowana do miej-
scowych warunków, jednak˝e nie powinien on byç
mniejszy ni˝ 5o i wi´kszy ni˝ 10o, tzn. ˝e im pro-
mieƒ ∏uku wi´kszy, tym odst´py liniowe mi´dzy ta-
blicami sà wi´ksze — i odwrotnie. Na odcinkach
∏uków o sta∏ej krzywiênie odst´py te powinny byç
jednakowe.
Na odcinkach ∏uków o zmiennej krzywiênie
(rys. 2.3.5) odst´p liniowy tablic jest równie˝ jed-
nakowy, lecz odst´p kàtowy zwi´ksza si´ w miar´
zmniejszania promienia ∏uku.

2.3.3. Tablice prowadzàce na skrzy˝owaniach
typu „T”

Na skrzy˝owaniach typu „T” (rys. 2.3.6) mo˝na
umieszczaç tablice prowadzàce U-3c i U-3d w celu
uprzedzenia kierujàcego o koniecznej zmianie kie-
runku jazdy na tym skrzy˝owaniu.

Rys. 2.3.6. Umieszczanie tablic prowadzàcych ciàg∏ych
U-3d i U-3c na skrzy˝owaniu typu „T”

Rys. 2.3.5. Rozmieszczanie tablic prowadzàcych U-3 na ∏uku o zmiennej krzywiênie
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Tablice umieszcza si´ na wprost drogi wlotowej na
to skrzy˝owanie. Tablice te stykajà si´ ze sobà kra-
w´dziami pionowymi, a kierunki strza∏ek sà przeciw-
ne, zgodne z kierunkiem, w którym porusza si´ kie-
rujàcy pojazdem. Dopuszcza si´ stosowanie tablic
U-3c i U-3d (wyjàtkowo U-3a, U-3b i U-3e) równie˝
w innych miejscach, w których kierujàcy mo˝e byç
zaskoczony koniecznà zmianà kierunku jazdy, np.:
— na zlikwidowanym wlocie lub odga∏´zieniu drogi,
— przed tymczasowym objazdem lub za wzniesie-

niem,
— w miejscu, na (lub za) którym zaczyna si´ niewi-

doczny ∏uk poziomy.
W zale˝noÊci od sytuacji lokalnej i widocznoÊci
mo˝na zastosowaç wtedy dwie tablice U-3c i dwie
U-3d, umieszczone bezpoÊrednio jedna nad drugà,
przy czym dolnà tablic´ umieszcza si´ na norma-
tywnej wysokoÊci 0,60 m. Tablica dodatkowa ma
takie same wymiary i wyglàd jak tablica podstawo-
wa.
D∏ugoÊç ustawianych tablic prowadzàcych ciàg∏ych
stosowanych na skrzy˝owaniach typu „T” oraz za
wzniesieniami nale˝y okreÊliç w zale˝noÊci od po-
trzeb lokalnych (mi´dzy innymi szerokoÊci drogi
wlotowej na skrzy˝owaniu typu „T”), kierujàc si´
zasadà, ˝e powinny byç one jak najbardziej przy-
datne dla kierujàcych pojazdami.

2.4. Tablice rozdzielajàce

Tablice rozdzielajàce U-4 stosuje si´ w celu wskaza-
nia kierujàcemu pojazdem miejsca rozdzielania si´
kierunków ruchu. Tablice majà kszta∏t prostokàta
o wyokràglonych naro˝ach. T∏o tablicy jest barwy
czerwonej, pasów w kszta∏cie grotu strza∏y — bar-
wy bia∏ej. T∏o oraz pasy powinny byç wykonane
z materia∏ów odblaskowych o parametrach odpo-
wiadajàcych znakom drogowym pionowym zasto-
sowanym na danym odcinku drogi, okreÊlonych
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
Tablice rozdzielajàce U-4a wed∏ug wzoru przedsta-
wionego na rys. 2.4.1 lit. a stosuje si´ na autostra-
dach i drogach ekspresowych. Na pozosta∏ych dro-
gach ogólnodost´pnych dopuszcza si´ do stoso-
wania tablice rozdzielajàce U-4b wed∏ug rys. 2.4.1
lit. b. Tablice rozdzielajàce wysokie U-4c wed∏ug
rys. 2.4.1 lit. c dopuszcza si´ do oznakowania
miejsc rozdzielenia kierunków ruchu przy wykony-
waniu robót drogowych.
Dopuszcza si´ stosowanie tablic rozdzielajàcych
aktywnych z wbudowanym wzd∏u˝ kraw´dzi barwy
bia∏ej i czerwonej pulsujàcym Êwiat∏em ˝ó∏tym lub
bia∏ym.
Tablice rozdzielajàce U-4a umieszcza si´ na wyjaz-
dach z autostrad i dróg ekspresowych oraz na wjaz-
dach do:
— stacji paliw,
— miejsc obs∏ugi podró˝nych, 
— wi´kszych parkingów itp.

Rys. 2.4.1. Wzory tablic rozdzielajàcych:

a) U-4a

b) U-4b

c) U-4c
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Przyk∏ad zastosowania tablicy rozdzielajàcej U-4a
pokazano na rysunku 2.4.2.
Dolnà kraw´dê tablic U-4a i U-4b umieszcza si´ na
wysokoÊci 0,50 m od p∏aszczyzny jezdni, natomiast
dolnà kraw´dê tablic U-4c — 0,25 m.

Rys. 2.4.2. Umieszczanie tablicy rozdzielajàcej U-4a

2.5. S∏upki przeszkodowe

S∏upki przeszkodowe U-5 wed∏ug wzorów pokaza-
nych na rysunku 2.5.1 stosuje si´ w celu oznacze-
nia przeszkód na jezdni, takich jak:
— bariery rozdzielajàce pasy ruchu,
— azyle dla pieszych,
— wysepki wyodr´bnione kraw´˝nikami,
— miejsca rozpocz´cia pasów dzielàcych jezdnie

itp.

Rys. 2.5.1. Przyk∏ady s∏upków przeszkodowych:

a) U-5a

b) U-5b zespolony ze znakiem C-9

S∏upki przeszkodowe U-5 majà kszta∏t walca, gra-
niastos∏upa lub ostros∏upa Êci´tego o wysokoÊci
od 0,90 m do 1,20 m i szerokoÊci przy wierzcho∏ku
od 0,20 m do 0,30 m.
S∏upki przeszkodowe U-5a majà barw´ ˝ó∏tà i po-
d∏u˝ne pasy z ˝ó∏tej folii odblaskowej. 
Dopuszcza si´ stosowanie s∏upków przeszkodo-
wych aktywnych U-5c z pulsujàcym ˝ó∏tym Êwia-
t∏em emitowanym przez co najmniej jeden szereg
êróde∏ Êwiat∏a, wbudowany pomi´dzy pasami od-
blaskowymi s∏upka. Przyk∏ad s∏upka przeszkodo-
wego aktywnego U-5c przedstawiono na rysun-
ku 2.5.2.

Rys. 2.5.2. Przyk∏ad s∏upka przeszkodowego aktywnego
U-5c

W przypadku s∏upków aktywnych znak nakazu C-9,
C-10 lub C-11 umieszczony nad s∏upkiem prze-
szkodowym powinien byç tak˝e wykonany jako
aktywny.
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S∏upki przeszkodowe mogà byç dodatkowo pod-
Êwietlane. Dopuszcza si´ stosowanie s∏upków prze-
szkodowych aktywnych z ˝ó∏tym pulsujàcym Êwia-
t∏em wbudowanym na kraw´dziach powierzchni
odblaskowej.
S∏upki przeszkodowe stosuje si´ g∏ównie na obsza-
rach zabudowanych do oznaczenia przeszkód sta-
∏ych na jezdni. Umieszcza si´ je od strony nadje˝-
d˝ajàcych pojazdów na skrajnych cz´Êciach: azy-
lów dla pieszych, wysepek przystankowych, wyse-
pek kanalizujàcych ruch wyodr´bnionych z jezdni
kraw´˝nikami oraz w miejscach, gdzie rozpoczyna
si´ pas dzielàcy jezdnie (rys. 2.5.3 i 2.5.4).

Rys. 2.5.3. Umieszczanie s∏upka przeszkodowego na wy-
sepkach dzielàcych jezdnie

Rys. 2.5.4. Umieszczanie s∏upka przeszkodowego na po-
czàtku pasa dzielàcego jezdnie

Znaki C-9, C-10 lub C-11 umieszczone nad/za s∏up-
kiem przeszkodowym mogà byç mniejsze ni˝ sto-
sowane na danej drodze, w przypadkach, gdy mo-
gà one zas∏aniaç pieszych na przejÊciu zlokalizowa-
nym w pobli˝u znaku lub ze wzgl´du na ma∏à sze-
rokoÊç wysepki.
S∏upki powinny byç umieszczane tylko po tej stro-
nie wysepki lub przeszkody, od której nadje˝d˝ajà
pojazdy, i powinny wyraênie wskazywaç po-
wierzchni´ zaj´tà przez wysepk´ lub przeszkod´.
Na drogach dwukierunkowych s∏upki przeszkodo-
we umieszcza si´ na obydwu koƒcach wysepek ka-
nalizujàcych ruch.
W miejscach, w których skutki ewentualnej kolizji po-
jazdu ze s∏upkiem przeszkodowym by∏yby wi´ksze
ni˝ skutki kolizji z przeszkodà, zaleca si´ stosowanie
s∏upków przeszkodowych podatnych. Przeszkody na
jezdni, które sà ∏atwe do dostrze˝enia, zarówno
w dzieƒ jak i w nocy przy oÊwietleniu ulicznym, nie
wymagajà oznaczania s∏upkami przeszkodowymi.

2.6. Tablice kierujàce

Tablice kierujàce U-6a i U-6b stosuje si´ w celu
wskazania kierujàcemu pojazdem miejsca wyst´-
powania na jezdni przeszkód, takich jak:
— bariery,
— azyle dla pieszych,
— wysepki wyodr´bnione kraw´˝nikami,
— miejsca rozpocz´cia pasów dzielàcych jezdnie

itp., zlokalizowane od strony odcinka pomi´dzy
skrzy˝owaniami, gdzie nast´puje najazd na
przeszkod´ tylko z jednej strony.

Do oznaczania przeszkód na jezdni omijanych z pra-
wej strony nale˝y u˝ywaç tablic U-6a (rys. 2.6.1
lit. a), a z lewej strony — U-6b (rys. 2.6.1 lit. b).
T∏o tablicy jest barwy czerwonej, a pasy — barwy
bia∏ej. T∏o oraz pasy powinny byç wykonane z ma-
teria∏ów odblaskowych o parametrach odpowiada-
jàcych znakom drogowym pionowym zastosowa-
nym na danym odcinku drogi, okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

Rys. 2.6.1. Tablice kierujàce szerokie:

a) U-6a
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b) U-6b

Nad tablicà kierujàcà U-6a umieszcza si´ znak dro-
gowy pionowy C-9, a nad tablicà U-6b — znak C-10.
Przyk∏ad zastosowania tablicy kierujàcej U-6a przed
azylem dla pieszych przedstawiono na rys. 2.6.2.

Rys. 2.6.2. Przyk∏ad umieszczenia tablicy kierujàcej U-6a

Do oznaczania zw´˝onej szerokoÊci jezdni lub skraj-
ni w tunelach stosuje si´ wàskie tablice kierujàce

U-6c i U-6d wed∏ug wzorów przedstawionych na
rysunku 2.6.3.
Tablice te powiny byç wykonywane z materia∏ów
elastycznych, aby najechanie pojazdu na tablic´ nie
powodowa∏o jej zniszczenia. Tablice U-6c stosuje
si´ do oznaczania lewej, zaÊ tablice U-6d — prawej
strony jezdni.

Rys. 2.6.3. Tablice kierujàce wàskie:

a) U-6c b) U-6d

3. Znaki wskazujàce pikieta˝ drogi

Znaki wskazujàce pikieta˝ drogi — znaki kilometro-
we i hektometrowe — umieszcza si´ na odcinkach
dróg, na których zastosowano s∏upki prowadzàce, na
drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca si´ stoso-
wanie znaków kilometrowych i hektometrowych na
drogach powiatowych. Stosowane na znakach kilo-
metrowych i hektometrowych cyfry powinny byç
zgodne ze wzorami okreÊlonymi w za∏àczniku nr 1 
do rozporzàdzenia.

3.1. Znaki kilometrowe

Znaki kilometrowe U-7 stosuje si´ w celu oznacze-
nia przebiegu drogi i wskazania jej kilometra˝u na-
rastajàco od poczàtku do koƒca drogi.
Znaki kilometrowe U-7 na osobnych tabliczkach
(rys. 3.1.1) umieszcza si´ na drogach dwujezdnio-
wych w pasie dzielàcym.
Znaki kilometrowe U-7 umieszczane w pasie dzielà-
cym majà wymiary:
— du˝e, na autostradach,
— ma∏e, na pozosta∏ych drogach.
Znaki kilometrowe U-7 umieszcza si´ na s∏upkach bar-
wy szarej, o wysokoÊci 1,0 m i Êrednicy oko∏o 60 mm.
Dopuszcza si´ mocowanie s∏upka ze znakiem U-7 do
konstrukcji bariery umieszczanej w pasie dzielàcym. 
Znak kilometrowy U-7 ma kszta∏t prostokàta wed∏ug
wzoru z rys. 3.1.1 i wymiarów podanych w tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Wymiary znaków kilometrowych
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Rys. 3.1.1. Wzór znaku kilometrowego U-7

Barwa znaku jest bia∏a, obwódki i cyfr — czarna.
Na kolejnych znakach kilometrowych umieszcza si´
kolejne liczby kilometrów. Lica znaków U-7 powin-
ny byç wykonane z folii odblaskowych. Sposób
umieszczenia s∏upków ze znakami kilometrowymi
pokazano na rysunku 3.1.2.
Oprócz znaków kilometrowych U-7 umieszczonych
w pasie dzielàcym, informacje o kilometrze drogi
umieszcza si´ na s∏upkach prowadzàcych, ∏àcznie
ze znakiem hektometrowym. WysokoÊç cyfr dla
znaku kilometrowego na s∏upku prowadzàcym wy-
nosi 42 mm. Informacj´ o kilometrze drogi umiesz-
cza si´ na odcinkach dróg krajowych i wojewódz-
kich, na których stosuje si´ s∏upki prowadzàce. Za-
leca si´ ich stosowanie tak˝e na drogach powiato-
wych i gminnych.

Rys. 3.1.2. Umieszczanie znaku kilometrowego U-7 w pa-
sie dzielàcym

3.2. Znaki hektometrowe

Znaki hektometrowe U-8 stosuje si´ w celu uÊciÊle-
nia przebiegu drogi oraz u∏atwienia lokalizacji ele-
mentów sk∏adowych drogi podlegajàcych ewiden-
cji dróg oraz lokalizacji zdarzeƒ drogowych.
Znak hektometrowy stanowi cyfra o wysokoÊci
102 mm i jest on umieszczany na s∏upku prowa-
dzàcym.

Znaki hektometrowe umieszcza si´ na s∏upku pro-
wadzàcym U-1a; nie umieszcza si´ ich na s∏upkach
prowadzàcych umieszczanych w pasie dzielàcym
jezdnie dróg dwujezdniowych.
Nad znakiem hektometrowym umieszcza si´ znak
kilometrowy, który stanowi liczba jedno-, dwu- lub
trzycyfrowa o wysokoÊci cyfr 42 mm. Sposób
umieszczania znaku hektometrowego i znaku kilo-
metrowego na s∏upku prowadzàcym pokazano na
rys. 3.2.1.

Rys. 3.2.1. Przyk∏ad znaku kilometrowego U-7 i hektome-
trowego U-8 na s∏upku prowadzàcym U-1a

Na odcinkach dróg, na których wyst´pujà bariery,
znaki wskazujàce kilometr i hektometr drogi umiesz-
cza si´ na s∏upkach prowadzàcych U-1b. Wówczas
zarówno cyfry znaku kilometrowego, jak i hektome-
trowego majà wysokoÊç 42 mm (rys. 3.2.2).

Rys. 3.2.2. Przyk∏ad znaku kilometrowego U-7 i hektome-
trowego U-8 na s∏upku prowadzàcym U-1b

Na odcinkach dróg, na których nie mo˝na zastoso-
waç s∏upków prowadzàcych U-1a lub U-1b, zaleca
si´ stosowanie tabliczek wskazujàcych bie˝àcy kilo-
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metr i hektometr drogi umieszczonych na elemen-
tach wyposa˝enia drogi (s∏upy oÊwietleniowe, kon-
strukcje bramowe itp.).
Przyk∏ad tabliczki ze znakiem kilometrowym i hek-
tometrowym przedstawiono na rys. 3.2.3.

Rys. 3.2.3. Przyk∏ad tabliczki znaku ze znakiem kilometro-
wym U-7 i hektometrowym U-8

4. Urzàdzenia do oznaczania obiektów znajdujà-
cych si´ w skrajni drogi

4.1. Zasady ogólne

Obiekty znajdujàce si´ w skrajni drogowej i ulicznej
powinny byç wyraênie oznaczane.
Wymiary skrajni dla poszczególnych klas dróg
okreÊlajà odr´bne przepisy w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaç drogi
publiczne i ich usytuowanie.
Oznaczenie obiektów budowlanych, takich jak: bu-
dynki, podpory wiaduktów, wystajàce murki prze-
pustów, por´cze mostowe itp., znajdujàcych si´
w skrajni drogi, stosuje si´ w celu ostrze˝enia kie-
rujàcych pojazdami o ograniczeniu skrajni oraz
ochrony niektórych obiektów, szczególnie podpór
wiaduktów i ich konstrukcji nad jezdnià, przed
uszkodzeniem przez pojazdy.
Do oznaczania drzew znajdujàcych si´ w skrajni
drogi stosuje si´ foli´ odblaskowà z poziomymi pa-
sami bia∏ymi i czerwonymi o szerokoÊci 250 mm. 
Do oznaczania cz´Êci obiektów znajdujàcych si´
w skrajni poziomej drogi stosuje si´ tablice U-9a i
U-9b wed∏ug wzoru pokazanego na rysunku 4.1.1.
Tablice majà kszta∏t prostokàta o szerokoÊci 0,50 m
i wysokoÊci 1,25 m. Majà one pasy na przemian
barwy ˝ó∏tej i czarnej.
Dolnà kraw´dê tablicy umieszcza si´ na wysokoÊci
0,75 m nad p∏aszczyznà jezdni. Tablice te umieszcza
si´ na p∏aszczyênie obiektu, prostopad∏ej do osi
drogi lub bezpoÊrednio przed nim w odleg∏oÊci nie
wi´kszej ni˝ 5,0 m.
Kraw´dê pionowa tablicy powinna byç umiesz-
czona w takiej odleg∏oÊci od jezdni jak kraw´dê
obiektu.

Rys. 4.1.1. Wzory tablic U-9a i U-9b do oznaczania ogra-
niczeƒ skrajni poziomej drogi:

a) tablica U-9a b) tablica U-9b

Rys. 4.1.2. Wzory tablic U-9c do oznaczania ograniczeƒ
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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Rys. 4.1.3. Umieszczanie tablic U-9a, U-9b i U-9c
na obiekcie ograniczajàcym skrajnie

Rys. 4.1.4. Umieszczanie tablic U-9a, U-9b i U-9c na
obiekcie ograniczajàcym skrajnie o zmiennej
wysokoÊci

4.2. Urzàdzenia bramowe

Urzàdzenia bramowe U-10 wed∏ug wzoru pokaza-
nego na rysunku 4.2.1 stosuje si´ w celu wskazania
maksymalnych gabarytów pojazdów, które nie
spowodujà uszkodzenia obiektu na drodze i uprze-
dzenia kierujàcych o wyst´powaniu obiektów ogra-
niczajàcych skrajni´ pionowà poni˝ej 4,5 m.
Urzàdzenia bramowe stosuje si´ na drogach obcià-
˝onych du˝ym ruchem samochodów ci´˝arowych

o gabarytach zbli˝onych do skrajni obiektów o nie-
normatywnej skrajni, takich jak konstrukcje monta-
˝owe budowlanych obiektów in˝ynierskich i bu-
dowlanych, wiadukty, estakady lub rurociàgi, przed
którymi sà umieszczane.

Rys. 4.2.1. Wzory urzàdzeƒ bramowych U-10:

a) U-10a bez elementów uchylnych

b) U-10b z elementami uchylnymi

Urzàdzenia te dopuszcza si´ do stosowania w przy-
padkach, w których nienormatywna jest skrajnia
pozioma obiektu, pod którym ruch odbywa si´ tyl-
ko jednym pasem; na podporach tego urzàdzenia
umieszcza si´, analogicznie jak na obiekcie, tablice
U-9a i U-9b wed∏ug zasad omówionych w punk-
cie 4.1.
Urzàdzenie bramowe U-10a ma wymiary odpowia-
dajàce wymiarom obiektu, przed którym jest usta-
wione. Urzàdzenie bramowe U-10b ma elementy
uchylne o szerokoÊci 0,30 m i wysokoÊci 0,30 m,
przymocowane do dolnej kraw´dzi konstrukcji.
Dolna kraw´dê elementów uchylnych powinna
przebiegaç na wysokoÊci o 10 cm ni˝szej ni˝ rzeczy-
wista skrajnia obiektu.
Konstrukcja bramowa powinna byç wykonana
z metalu, elementy uchylne z blachy stalowej, alu-
miniowej lub tworzywa sztucznego. Barwa kon-
strukcji bram powinna byç szara, elementów uchyl-
nych na przemian ˝ó∏ta i czarna.
Na powierzchni czo∏owej urzàdzenia U-10a
umieszcza si´ tablice U-9c wed∏ug zasad omówio-
nych w punkcie 4.1. Na urzàdzeniach bramowych
umieszcza si´ równie˝ znaki: odpowiednio B-15
lub B-16, podajàc na nich rzeczywistà wysokoÊç
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lub szerokoÊç obiektu. Urzàdzenie bramowe
U-10a umieszcza si´ w odleg∏oÊci do 50 m przed
obiektem, a urzàdzenie U-10b — w takiej odleg∏o-
Êci od obiektu, aby na odcinku drogi przed nast´p-
nym urzàdzeniem bramowym lub tym obiektem
umo˝liwiç zawrócenie pojazdu, którego gabaryty
przekraczajà wielkoÊci okreÊlone odpowiednim
znakiem.
W zale˝noÊci od sytuacji lokalnej dopuszcza si´
umieszczenie przed obiektem tylko urzàdzenia
U-10a, poprzedzonego za ostatnim skrzy˝owaniem
odpowiednim znakiem E-1 lub F-6 wed∏ug zasad
okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
Dopuszcza si´ równie˝ stosowanie urzàdzeƒ bra-
mowych innego typu, ale o tej samej zasadzie dzia-
∏ania, na przyk∏ad przed wjazdami na parkingi prze-
znaczone dla okreÊlonego rodzaju pojazdów np.
dla samochodów osobowych.

5. Urzàdzenia zabezpieczajàce ruch pieszych i rowe-
rzystów

5.1. Zasady ogólne

Urzàdzenia zabezpieczajàce stosuje si´ w celu
wyeliminowania lub ograniczenia niebezpie-
czeƒstw, na jakie nara˝ony jest pieszy lub rowe-
rzysta korzystajàcy z drogi i obiektów przy niej
po∏o˝onych.
Urzàdzenia zabezpieczajàce ruch pieszych i rowe-
rzystów mogà byç wykonane z betonu lub metalu.
Dopuszcza si´ równie˝ urzàdzenia naturalne, np.
g´ste ˝ywop∏oty. Urzàdzenia te stosuje si´ na
wszystkich drogach i w ich obr´bie, na wi´kszoÊci
obiektów le˝àcych w ciàgu tych dróg, k∏adkach dla
pieszych, ciàgach pieszych oddzielonych od jezdni,
przy Êcie˝kach rowerowych przebiegajàcych przez
obiekty in˝ynierskie itp.

5.2. Balustrady i por´cze

Balustrady U-11a wed∏ug wzoru i wymiarów pokaza-
nych na rysunku 5.2.1 stosuje si´ w celu zabezpiecze-
nia przed upadkiem z wysokoÊci, jeÊli powierzchnia,
po której odbywa si´ ruch pieszych lub rowerzystów,
po∏o˝ona jest powy˝ej 0,5 m od poziomu terenu.
Barwy balustrad ustala zarzàdca drogi.
Balustrady dla pieszych umieszcza si´:
— na obiektach mostowych, na których dopuszcza

si´ ruch pieszych,
— na przepustach bez barier, je˝eli ró˝nica wysoko-

Êci pomi´dzy poziomem pobocza a poziomem
cieku przekracza 1,8 m,

— na schodach z nasypów lub pochylniach,
— w otoczeniu wejÊç i wjazdów do podziemia,

znajdujàcych si´ w strefie ruchu pieszego,
— w innych przypadkach, je˝eli zachodzi potrzeba

ochrony pieszego przed spadni´ciem lub upad-
kiem.

Balustrady chroniàce ruch pieszych oprócz por´czy
i s∏upków powinny sk∏adaç si´ wy∏àcznie z elemen-
tów pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wi´k-
szym ni˝ 0,14 m. Dolny poziomy element konstruk-
cji balustrady ∏àczàcy szczebliny nie mo˝e znajdo-
waç si´ powy˝ej 0,12 m od poziomu chodnika. 
Do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystów
dopuszcza si´ równie˝ balustrady pe∏noÊcienne.
Minimalne wysokoÊci balustrad wynoszà:
— 1,1 m przy chodnikach dla pieszych,
— 1,2 m przy Êcie˝kach rowerowych,
— 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami

kolejowymi i tramwajowymi.
Dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejÊciach
do przejÊç podziemnych lub pochylniach po∏o˝o-
nych przy Êcianach stosuje si´ por´cze przymoco-
wane do Êcian. Odleg∏oÊç pochwytu od Êciany nie
mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 cm. SzerokoÊç pochwytu
por´czy powinna wynosiç minimum 6 cm.

Rys. 5.2.1. Przyk∏ad balustrady U-11a
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5.3. Barieropor´cze

Na obiektach mostowych, a tak˝e w innych miej-
scach, gdzie nie ma mo˝liwoÊci oddzielnego stoso-
wania barier i balustrad, a zachodzi koniecznoÊç za-
stosowania ochrony ruchu pieszego i ko∏owego,
mo˝na stosowaç barieropor´cze.
Przyk∏ady mostowych barieropor´czy przedstawio-
no na rysunku 5.3.1.

Rys. 5.3.1. Przyk∏ady barieropor´czy U-11b:

a) przek∏adkowa b) bezprzek∏adkowa

5.4. Ogrodzenia

Ogrodzenia U-12 stosuje si´ w celu ochrony pie-
szych i oddzielenia ich od jezdni, uniemo˝liwienia
im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolo-
nych lub skanalizowania ruchu pieszych. Ogrodze-
nia mogà byç segmentowe lub ∏aƒcuchowe.

Ogrodzenia segmentowe U-12a wyst´pujà w po-
staci ram z pr´tami, siatkami, przezroczystymi p∏y-
tami itp. WysokoÊç tych ogrodzeƒ wynosi od
0,80 m do 1,20 m, przy czym mniejszà wysokoÊç
nale˝y stosowaç w miejscach, w których ogrodze-
nie mo˝e ograniczyç widocznoÊç kierujàcym pojaz-
dami, np. w obr´bie skrzy˝owaƒ, przejÊç dla pie-
szych itp. Barwa elementów ogrodzeƒ segmento-
wych jest szara lub ˝ó∏ta. Ogrodzenia mo˝na
umieszczaç obok jezdni, w chodnikach, na kraw´dzi
pobocza, na pasie dzielàcym jezdnie, na wysep-
kach przystanków tramwajowych od strony jezdni
dla ogrodzenia torowiska tramwajowego. Przyk∏a-
dowy wzór ogrodzenia segmentowego U-12a
przedstawiono na rys. 5.4.1.
Ogrodzenia ∏aƒcuchowe U-12b (rys. 5.4.2) wyst´-
pujà w postaci s∏upków po∏àczonych ∏aƒcuchami.
Zaleca si´ barwy ogrodzenia ∏aƒcuchowego:
— s∏upków — na przemian bia∏a i czerwona, w for-

mie pasów o wysokoÊci 25 cm, przy czym pierw-
szy dolny pas jest bia∏y lub wyjàtkowo szary,

— ∏aƒcucha — szara lub bia∏o-czerwona w odcin-
kach po 25 cm.

WysokoÊç tych ogrodzeƒ powinna wynosiç 1,10 m.
Rozstaw s∏upków powinien wynosiç 1,5 m lub
2,0 m, a strza∏ka ugi´cia ∏aƒcucha — do 0,10 m. 
Dopuszcza si´ stosowanie ogrodzeƒ ∏aƒcuchowych
dostosowanych do architektury otoczenia o bar-
wach innych ni˝ bia∏o-czerwone.
Ogrodzenia ∏aƒcuchowe stosuje si´ wzd∏u˝ dróg
(ulic), g∏ównie w miastach o du˝ym ruchu pieszych,
w obr´bie skrzy˝owaƒ, na których ze wzgl´dów bez-
pieczeƒstwa pieszych konieczne jest skierowanie ich
na wyznaczone przejÊcia. Przed obiektami, do któ-
rych ucz´szczajà dzieci, nie dopuszcza si´ do stoso-
wania ogrodzeƒ ∏aƒcuchowych. W tych miejscach
mogà byç stosowane ogrodzenia segmentowe.

Rys. 5.4.1. Wzór ogrodzenia segmentowego U-12a
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W obr´bie przejÊç kolejowych, w ciàgu chodników
lub Êcie˝ek dla pieszych, stosuje si´ i umieszcza
ogrodzenia w formie labiryntów w taki sposób, aby
pieszy przed wejÊciem na tor musia∏ zmieniç kieru-
nek ruchu. Podobne rozwiàzania stosuje si´ rów-
nie˝ przed niektórymi obiektami, w których groma-
dzi si´ m∏odzie˝ i dzieci.
Zastosowanie ogrodzenia i okreÊlenie jego rodzaju
oraz d∏ugoÊci odcinka, na którym b´dzie ono
umieszczone, wymaga analizy stanu bezpieczeƒ-
stwa i warunków ruchu.
Przyk∏ady umieszczania ogrodzeƒ przy wejÊciu dla
pieszych przez ulic´ dwujezdniowà, przy wysepce
tramwajowej; na pasie dzielàcym jezdnie w obr´-
bie skrzy˝owania (z odchyleniem ogrodzenia dla
poprawy widocznoÊci) oraz na naro˝nikach skrzy-
˝owania pokazujà rysunki 5.4.3 — 5.4.6.

Rys. 5.4.3. Umieszczanie ogrodzenia przy przejÊciu dla
pieszych przez ulic´ dwujezdniowà

Rys. 5.4.4. Umieszczanie ogrodzenia ∏aƒcuchowego na
skrzy˝owaniu

Rys. 5.4.5. Umieszczanie ogrodzenia na pasie dzielàcym
jezdnie w obr´bie skrzy˝owania

Rys. 5.4.2. Wzór ogrodzenia ∏aƒcuchowego U-12b
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Rys. 5.4.6. Umieszczanie ogrodzenia na wysepce tram-
wajowej i na chodniku po przeciwleg∏ej stro-
nie ulicy

Ogrodzenia segmentowe U-12 umieszcza si´ przy
przejÊciach dla pieszych w sposób przedstawiony
na rys. 5.4.7 w celu zabezpieczenia pieszych przed
nag∏ym wtargni´ciem na przejÊcie.

Rys. 5.4.7. Umieszczanie ogrodzenia segmentowego na
sposób labiryntu

5.5. S∏upki blokujàce

W celu niedopuszczenia do wje˝d˝ania pojazdów
na chodniki lub ciàgi piesze albo rowerowe stosuje
si´ s∏upki blokujàce U-12c (rys. 5.5.1).

Rys. 5.5.1. Przyk∏ad s∏upka blokujàcego U-12c

S∏upki U-12c mogà byç wykonane z metalu, drew-
na lub tworzyw sztucznych. WysokoÊç s∏upków po-
winna wynosiç od 0,6 do 0,8 m. Barwa s∏upków
blokujàcych powinna byç bia∏o-czerwona. Dopusz-
cza si´ stosowanie s∏upków blokujàcych w formie
ozdobnej dostosowanej do architektury otoczenia
o barwach innych ni˝ bia∏o-czerwone.

6. Urzàdzenia przeznaczone do zamykania drogi
dla ruchu

6.1. Zasady ogólne

Urzàdzenia przeznaczone do zamykania drogi dla
ruchu stosuje si´ w celu:
— zamykania drogi w obr´bie przejazdów kolejo-

wych,
— zamykania drogi na przejÊciach granicznych,
— zamykania drogi w punktach poboru op∏at na

autostradach,
— zamykania dróg zak∏adowych na odcinkach, na

których stajà si´ drogami niepublicznymi, wjaz-
dów na parkingi strze˝one, drogi niepubliczne,
do lasu itp.

Urzàdzenia stosowane w obr´bie przejazdów kole-
jowych zwane sà dalej rogatkami lub pó∏rogatka-
mi, a stosowane w pozosta∏ych przypadkach — za-
porami. Ich funkcje sà takie same. Urzàdzenia te
stosuje si´ do zamkni´cia ca∏ej szerokoÊci jezdni
(zapory, rogatki) albo jej po∏owy (pó∏rogatki, belki
zapór).
Belki rogatkowe powinny byç na przemian barwy
czerwonej i bia∏ej w formie pasów o szerokoÊci
0,5 m, przy czym jako pierwszy na koƒcu belki
umieszcza si´ pas czerwony. W przypadku pó∏roga-
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tek dopuszcza si´ pasy o szerokoÊci 0,3 m. Pasy po-
winny byç wykonane z materia∏ów odblaskowych
o parametrach przyj´tych dla danej drogi dla zna-
ków pionowych. Barwa pozosta∏ych elementów
powinna byç szara, a siatki wiszàcej stosowanej
pod belkami rogatkowymi — bia∏a.

6.2. Urzàdzenia stosowane w obr´bie przejazdów
kolejowych

Urzàdzenia stosowane w obr´bie przejazdów kole-
jowych U-13a (rogatka z urzàdzeniem dzwonko-
wym i siatkà wiszàcà) oraz U-13b wed∏ug wzorów
przedstawionych na rysunku 6.2.1 stosuje si´ w ce-
lu zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu na przejaz-
dach i przejÊciach kolejowych.
Rogatk´ z przyrzàdem dzwonkowym i siatkà wiszà-
cà mo˝na stosowaç na przejazdach i przejÊciach
o du˝ym ruchu pieszych. Siatka powinna uniemo˝-
liwiç przechodzenie pieszych pod opuszczonà ro-
gatkà.

Przy skrzy˝owaniu drogi (przejÊcia) z linià kolejowà
pod kàtem mniejszym ni˝ 90o i skoÊnym usytuowa-
niu belek rogatkowych do drogi d∏ugoÊç belki nale-
˝y zwi´kszyç odpowiednio do wielkoÊci kàta.
Na belkach rogatkowych U-13a i U-13b nale˝y
umieszczaç co najmniej trzy Êwiat∏a czerwone mi-
gajàce.
Rogatki zamykajàce ca∏à szerokoÊç jezdni U-13a
i U-13b stosuje si´ na przejazdach kolejowych ka-
tegorii A, natomiast pó∏rogatki U-13c (rys. 6.2.2)
stosuje si´ na przejazdach kolejowych kategorii B.
Pó∏rogatki nale˝y umieszczaç tak, aby z ka˝dej stro-
ny przejazdu zamyka∏y prawà po∏ow´ drogi (rów-
nie˝ w przypadku stosowania pó∏rogatek na jezd-
niach jednokierunkowych). Powinny one byç
w miar´ mo˝liwoÊci ustawiane prostopadle do osi
drogi, przy czym odleg∏oÊç belki pó∏rogatki (nieza-
le˝nie od kàta skrzy˝owania) w punkcie najbli˝szym
od skrajnej szyny powinna wynosiç od 3,0 m do 
5,0 m.
Znaki stosowane w obr´bie przejazdów kolejowych
opisano w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

Rys. 6.2.1. Przyk∏ady rogatek (zapór):

a) U-13a z urzàdzeniem dzwonkowym i siatkà

b) U-13b bez dodatkowych urzàdzeƒ
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Rogatki umieszcza si´ w przekroju poprzecznym
drogi zgodnie z odr´bnymi przepisami. Sposób
umieszczania pó∏rogatek pokazano na rysun-
ku 6.2.2.

Rys. 6.2.2. Umieszczanie pó∏rogatek U-13c na przejeêdzie
kolejowym

Rogatki mo˝na stosowaç równie˝ na przejÊciach ko-
lejowych u˝ytku publicznego oraz na przejazdach
gospodarczych do pól. W tym drugim przypadku
mogà byç zamykane na stale, a otwierane tylko na
czas przejazdu. Na skrzy˝owaniach drogi z bocznicà
kolejowà o okresowym ruchu pociàgów dopuszcza
si´ stosowanie rogatek obrotowych zamykajàcych
tory kolejowe, a w przypadku przejazdu pociàgu —
drog´. Rogatki te muszà mieç zapewnionà obs∏ug´
na miejscu w czasie przejazdu pociàgu.

6.3. Urzàdzenia stosowane na przejÊciach gra-
nicznych

Urzàdzeniami do zamykania dróg przecinajàcych
granic´ paƒstwa sà zapory, które stosuje si´ w ce-
lu zatrzymania pojazdów i pieszych.
Zapory majà kszta∏t i barwy analogiczne jak rogatki
U-13b opisane w punkcie 6.2.
Zapory stosuje si´ na wszystkich drogach przecina-
jàcych granic´ paƒstwa. Zapory umieszcza si´
w przekroju poprzecznym drogi. Odleg∏oÊç zapór od
granicy paƒstwa zale˝y od organizacji kontroli ruchu
granicznego oraz lokalizacji przejÊcia granicznego.
Liczba zapór na drodze powinna odpowiadaç rze-
czywistym potrzebom. Dopuszcza si´ sterowanie
zaporami z odleg∏oÊci.
Na drogach zamkni´tych dla ruchu, przecinajàcych
granic´ paƒstwa, umieszcza si´ zapory zamykane
na sta∏e.
Na zaporach lub w ich pobli˝u stosuje si´ równie˝
inne znaki drogowe okreÊlone w punktach 7.2.1
i 7.2.2 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia.

6.4. Urzàdzenia stosowane w punktach poboru
op∏at

Zapory drogowe w punktach poboru op∏at majà
kszta∏t i barwy analogiczne jak rogatki U-13b.
Na dojazdach do punktu poboru op∏at stosuje si´
oznakowanie pionowe znakami B-32 i B-33, a bez-
poÊrednio przed stanowiskami, w których pobiera-
na jest op∏ata — sygnalizatory S-4 i S-7 wskazujàce
czynne stanowiska.

6.5. Urzàdzenia stosowane w miejscach wjazdów
na drogi niepubliczne

Zapory stosowane do zamykania dróg zak∏ado-
wych, niepublicznych, bram wjazdowych na teren
zak∏adów i instytucji, wjazdów do lasu, na parkingi
strze˝one itp., umieszczane sà i utrzymywane przez
administracj´ terenu, na który wjazd jest zamyka-
ny. Zapory te majà kszta∏t i barwy analogiczne jak
rogatki U-13b.
Je˝eli wjazd jest strze˝ony przez pracowników za-
k∏adu lub instytucji (równie˝ wjazd na parking), za-
pory mogà mieç inny kszta∏t, np. mogà byç wyko-
nane z ∏aƒcucha.

7. Aktywne urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu dro-
gowego

Urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,
z którymi pojazd wchodzi w bezpoÊredni kontakt
podczas niezamierzonych zdarzeƒ w ruchu, np.
podczas kolizji lub wypadków drogowych, okreÊlo-
ne sà jako aktywne.
Urzàdzenia te sà konstrukcyjnie przystosowane do
bezpoÊredniego kontaktu z pojazdem ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem minimalizacji nast´pstw
bezpoÊrednich uderzeƒ w urzàdzenia, zw∏aszcza
ich nast´pstw dla osób znajdujàcych si´ w pojeê-
dzie.
Do aktywnych urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu dro-
gowego nale˝à drogowe bariery ochronne i os∏ony
energoch∏onne.

7.1. Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne sà urzàdzeniami bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego stosowanymi w ce-
lu fizycznego zapobie˝enia zjechaniu pojazdu z dro-
gi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne, wyje-
chaniu pojazdu poza koron´ drogi, przejechaniu
pojazdu na jezdni´ przeznaczonà dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami sta∏y-
mi znajdujàcymi si´ w pobli˝u jezdni. 
Stosowanie drogowych barier ochronnych do-
puszczalne jest tylko wtedy i w takich miejscach,
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w których przewidywane skutki wypadków b´dà
powa˝niejsze ni˝ skutki najechania pojazdu na ba-
rier´.
Ze wzgl´du na funkcj´ drogowe bariery ochronne
podzieliç mo˝na na:
— skrajne — umieszczane przy kraw´dzi jezdni, ko-

rony drogi lub obiektu mostowego,
— dzielàce — umieszczane na pasie dzielàcym

drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielà-
cym,

— os∏onowe — umieszczane mi´dzy jezdnià
a obiektami lub przeszkodami sta∏ymi znajdujà-
cymi si´ w pobli˝u jezdni.

Ze wzgl´du na materia∏ rozró˝niamy bariery:
— stalowe U-14a,
— betonowe U-14b,
— stalowo-betonowe U-14c,
— stalowe linowe U-14d,
— z tworzyw sztucznych U-14e wype∏niane pia-

skiem lub wodà do zabezpieczeƒ tymczasowych.
Ze wzgl´du na odkszta∏cenie w czasie kolizji rozró˝-
niamy nast´pujàce bariery:
— sztywne, których odkszta∏cenie jest równe lub

bliskie zero,
— wzmocnione, w których odkszta∏cenie mo˝e do-

chodziç do 0,85 m,
— podatne, w których odkszta∏cenie wynosi od 0,6

do 3,5 m.
Lokalizacj´ drogowych barier ochronnych przed-
stawiono na rysunkach od 7.1 do 7.11.

Rys. 7.1. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy
kraw´dzi pasa awaryjnego (utwardzonego po-
bocza)

Rys. 7.2. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy
kraw´dzi pasa ruchu przy braku utwardzonego
pobocza

Rys. 7.3. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy
kraw´˝niku w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 0,5 m

Rys. 7.4. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy
kraw´˝niku w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 0,2 m

Rys. 7.5. Lokalizacja stalowych barier ochronnych w pa-
sie dzielàcym dróg dwujezdniowych bez kra-
w´˝ników

Rys. 7.6. Lokalizacja stalowych barier ochronnych w pasie
dzielàcym dróg dwujezdniowych z kraw´˝nikami

Rys. 7.7. Lokalizacja betonowych barier ochronnych przy
kraw´dzi pasa awaryjnego (utwardzonego po-
bocza)
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Rys. 7.8. Lokalizacja betonowych barier ochronnych od
kraw´dzi pasa ruchu przy braku utwardzonego
pobocza

Rys. 7.9. Lokalizacja betonowych barier ochronnych
z por´czà przy kraw´˝niku w odleg∏oÊci wi´k-
szej ni˝ 0,5 m

Rys. 7.10. Lokalizacja betonowych barier ochronnych
z por´czà przy kraw´˝niku w odleg∏oÊci mniej-
szej ni˝ 0,2 m

Rys. 7.11. Lokalizacja betonowych barier ochronnych na
drogach dwukierunkowych jednojezdniowych

Bariery linowe U-14d mogà byç stosowane przy
kraw´dzi pasa ruchu lub w pasie dzielàcym jezdnie
pod warunkiem spe∏nienia warunków odkszta∏ce-
nia w czasie kolizji i posiadania atestów bezpie-
czeƒstwa.
Bariery U-14e powinny byç wykonane z tworzywa
sztucznego o odpowiedniej wytrzyma∏oÊci i umo˝-
liwiaç obcià˝enie ich wn´trza poprzez zasypanie
piaskiem lub zalanie wodà. W tabeli 7.1 podano
wymiary gabarytowe pojedynczych elementów ba-
rier U-14e (rys. 7.12) bez uwzgl´dnienia rozwiàzaƒ

technicznych po∏àczeƒ oraz szczegó∏ów dotyczà-
cych profilowania powierzchni. Dopuszcza si´ do
stosowania bariery z∏o˝one z elementów o nast´-
pujàcych barwach:
— ˝ó∏tej,
— bia∏ej,
— bia∏ej i czerwonej, montowanych na przemian.

Rys. 7.12. Przyk∏adowy element bariery U-14e

Tabela 7.1. Wymiary gabarytowe i masa pojedynczych
elementów barier U-14e

Dopuszcza si´ stosowanie na koƒcowych elemen-
tach barier urzàdzeƒ i rozwiàzaƒ amortyzujàcych si-
∏´ uderzenia, w przypadku kolizji, pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej.

7.2. Os∏ony energoch∏onne i zabezpieczajàce

Os∏ony energoch∏onne U-15a cechujà si´ przede
wszystkim poch∏anianiem energii pojazdu uderza-
jàcego w os∏on´, a tym samym zmniejszeniem
skutków wypadków, do jakich dochodzi∏oby przy
uderzeniu pojazdów bezpoÊrednio w przeszkod´
bez os∏ony. Os∏ony energoch∏onne mogà byç wy-
konywane jako wielosegmentowe (rys. 7.2.1).
Dopuszcza si´ stosowanie os∏on zabezpieczajàcych
w postaci monobloków U-15b (rys.7.2.2).
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Rys. 7.2.1. Os∏ona energoch∏onna wielosegmentowa
U-15a

Rys. 7.2.2. Przyk∏ad os∏ony zabezpieczajàcej U-15b w po-
staci monobloku

Zabudowanie os∏ony w pasie drogowym musi za-
pewniç jej stabilnoÊç. Os∏ony mogà byç przytwier-
dzane bezpoÊrednio do nawierzchni lub obiektu
znajdujàcego si´ w pasie drogowym. Budowa mo-
nobloków U-15b powinna umo˝liwiaç docià˝anie
ich wn´trza wodà lub piaskiem.
Os∏ony energoch∏onne i os∏ony zabezpieczajàce
powinny byç oznakowane na powierzchni czo-
∏owej bia∏ymi strza∏ami na zielonym tle z folii od-
blaskowej, wskazujàcymi kierunek omijania os∏on.
Wymiary bia∏ych strza∏ do oznaczania os∏on ener-
goch∏onnych i os∏on zabezpieczajàcych wed∏ug
wzoru na rysunku 7.2.3 przedstawiono w tabe-
li 7.2.

Rys. 7.2.3. Strza∏a do oznaczania kierunku omijania
os∏on energoch∏onnych i zabezpieczajàcych

Tabela 7.2. Zasadnicze wymiary i minimalna masa os∏on
zabezpieczajàcych U-15b w postaci mono-
bloków

W szczególnie niebezpiecznych miejscach ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç najechania pojazdu na
obiekty znajdujàce si´ w pasie drogowym (tunele,
podpory mostów i wiaduktów itp.) zaleca si´ stoso-
wanie os∏on energoch∏onnych.
Os∏ony energoch∏onne mogà byç umieszczane
przed barierami ochronnymi w miejscach takich jak:
— rozwidlenia i odga∏´zienia ∏àcznic wyjazdowych

z autostrad i dróg ekspresowych,
— poczàtki dróg ekspresowych na odcinkach mi´-

dzyw´z∏owych stanowiàcych przed∏u˝enie dróg
ogólnodost´pnych.

Przyk∏ady oznakowania os∏on energoch∏onnych
U-15a przed wjazdem do tunelu przedstawiono na
rysunku 7.2.4, a w miejscu rozwidlenia lub odga∏´-
zienia — na rys. 7.2.5.

Rys. 7.2.4. Przyk∏ad zastosowania os∏on energoch∏on-
nych U-15a przed wjazdem do tunelu
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Rys. 7.2.5. Przyk∏ad zastosowania os∏ony energoch∏on-
nej U-15a

Przyk∏ad zastosowania os∏on zabezpieczajàcych
U-15b przedstawiono na rysunku 7.2.6.
Na drogach o dopuszczalnej pr´dkoÊci powy˝ej
60 km/h w rejonach o z∏ych warunkach widoczno-
Êci przed miejscami, w których prowadzone sà ro-
boty drogowe, np. przy przebudowie zamkni´tych
odcinków prz´se∏ mostów, dla zapewnienia bezpie-
czeƒstwa pracowników konieczne jest stosowanie
os∏on lub pryzm piasku.

Rys. 7.2.6. Przyk∏ad zastosowania os∏ony zabezpieczajàcej
U-15b

8. Urzàdzenia do ograniczania pr´dkoÊci pojazdów

Do wymuszenia fizycznego ograniczenia pr´dkoÊci
pojazdów samochodowych stosuje si´ progi zwal-
niajàce U-16 i progi podrzutowe U-17. Dopuszczal-
na pr´dkoÊç, przy której samochód osobowy Êred-
niej wielkoÊci mo˝e przejechaç przez próg bez wy-
raênych niedogodnoÊci ruchu oraz bez zagro˝enia
niebezpieczeƒstwa, okreÊlona jest mianem granicz-
nej pr´dkoÊci przejazdu v wyra˝anej w km/h.
Mo˝na je stosowaç wy∏àcznie w tych miejscach i na
tych odcinkach dróg, na których konieczne jest sku-
teczne ograniczenie pr´dkoÊci ruchu pojazdów, je-
Êli inne metody nie mogà byç stosowane lub ich
skutecznoÊç jest niewystarczajàca. 

8.1. Progi zwalniajàce

Progi zwalniajàce sà urzàdzeniami bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formie
wygarbienia. 
Progi zwalniajàce mo˝na stosowaç w obszarze za-
budowanym na drogach nast´pujàcych klas tech-
nicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjàtkowo
zbiorcza (Z).
W celu niedopuszczenia do najechania na próg
zwalniajàcy z nadmiernie niebezpiecznà pr´dkoÊcià
dopuszcza si´ stosowanie geometrycznych lub
technicznych elementów wymuszajàcych zmniej-
szenie pr´dkoÊci pojazdu co najmniej do 120 %
granicznej pr´dkoÊci przejazdu przez próg. Elemen-
tami takimi mogà byç poprzeczne przegrody na
jezdni, m.in. w strefach ruchu uspokojonego, tzw.
szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp., zmu-
szajàce do zmiany kierunku lub toru ruchu.
Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalnia-
jàcych:
— na drogach krajowych i wojewódzkich,
— na miejskich drogach ekspresowych, ulicach

g∏ównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach
g∏ównych (G),

— na ulicach i drogach wyjazdowych stra˝y po˝ar-
nej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,

— na ulicach i drogach, w przypadku kursowania
autobusowej komunikacji pasa˝erskiej, z wyjàt-
kiem progów wyspowych,

— na jezdniach innych ni˝ bitumiczne, je˝eli nie
mo˝na zastosowaç oznakowania poziomego 
P-25,

— na ∏ukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich
obecnoÊç mo˝e powodowaç zagro˝enie bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego.

Progi zwalniajàce nie mogà byç umieszczane dalej ni˝:
— 60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 lub

B-32, 
— 40 m od koƒcowego punktu ∏uku poziomego dro-

gi o promieniu wewn´trznym Rmax = 25 m i kàcie
zwrotu wi´kszym od 70°,
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— 60 m od miejsca lub obiektu wymuszajàcego
zmniejszenie pr´dkoÊci pojazdów, np. skrzy˝o-
wania ulic lub dróg, wymagajàce zmiany kierun-
ku ruchu co najmniej o 70°.

Progi zwalniajàce nie mogà byç umieszczane bli˝ej ni˝:
— 40 m od skrzy˝owania ulic lub dróg,
— 20 m od koƒcowego punktu ∏uku poziomego

drogi, gdy wewn´trzny promieƒ ∏uku jest mniej-
szy od 50 m,

— 20 m od punktu poczàtkowego spadku drogi,
gdy spadek ten przekracza 10 %, 

— 30 m od przejÊcia dla pieszych (nie dotyczy pro-
gów z przejÊciami dla pieszych),

— 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz
15 m przed i za przejazdem tramwajowym, li-
czàc od skrajnej szyny toru na przejeêdzie,

— 25 m od najbli˝szej cz´Êci wiaduktu lub innej
konstrukcji noÊnej.

Ponadto nie dopuszcza si´ umieszczania progów
zwalniajàcych na obiektach mostowych i w tune-
lach, nad konstrukcjami in˝ynierskimi, takimi jak
przepusty, przejÊcia podziemne, komory instalacji
wodociàgowych i c.o. itp., oraz w odleg∏oÊci mniej-
szej ni˝ 25 m od nich ze wzgl´du na niszczàcy
wp∏yw wstrzàsów powodowanych przeje˝d˝aniem
pojazdów samochodowych.
Ze wzgl´du na ukszta∏towanie w planie drogi progi
zwalniajàce dzielimy na:
— listwowe — wykonane na szerokoÊci ca∏ej drogi

w formie elementu listwowego jednolitego lub
sk∏adanego z segmentów, 

— p∏ytowe — wykonane w formie p∏yty poprzez
odpowiednie ukszta∏towanie nawierzchni jezdni
lub u∏o˝enie i zamocowanie na niej odpowied-
niej konstrukcji,

— wyspowe — wykonane w formie wydzielonej
wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni.

Kszta∏ty i wymiary progów zwalniajàcych U-16 oraz
graniczne pr´dkoÊci przejazdu przedstawiono na
rys. od 8.1.1 do 8.1.5.
Na progach zwalniajàcych p∏ytowych o d∏ugoÊci p∏yty
L > 4 m dopuszcza sí  wyznaczanie przejÊç dla pieszych.

Rys. 8.1.1. Liniowy próg zwalniajàcy listwowy U-16a
o ograniczonej pr´dkoÊci przejazdu 25—30 km/h

Rys. 8.1.2. Liniowy próg zwalniajàcy p∏ytowy U-16b o ogra-
niczonej pr´dkoÊci przejazdu 25—30 km/h

Rys. 8.1.3. Liniowy próg zwalniajàcy p∏ytowy U-16c o ogra-
niczonej pr´dkoÊci przejazdu 25—30 km/h

Rys. 8.1.4. Liniowy próg zwalniajàcy listwowy U-16d
o ograniczonej pr´dkoÊci przejazdu 18—20 km/h

Rys. 8.1.5. Kszta∏t i wymiary progu zwalniajàcego
o zmniejszonej szerokoÊci w poprzecznym
przekroju jezdni

Urzàdzenia odwadniania jezdni muszà byç tak wy-
konane i utrzymane, by wykluczone by∏o powsta-
wanie ka∏u˝y wody lub tafli lodu przed i za progiem
zwalniajàcym. W przypadku trudnoÊci w zapewnie-
niu takiego odwodnienia dopuszcza si´ stosowanie
progów skróconych. Odwodnienie jezdni odbywa
si´ wtedy ciekiem przykraw´˝nikowym.
Progi zwalniajàce powinien poprzedzaç znak A-11a.
W zale˝noÊci od potrzeb progi zwalniajàce mogà
byç stosowane pojedynczo lub w seriach liczàcych
co najmniej 3 progi. W przypadku serii progów ka˝-
dy kolejny próg umieszcza si´ w odleg∏oÊci nie
mniejszej ni˝ 20 m i nie wi´kszej ni˝ 150 m od pro-
gu poprzedzajàcego. Odleg∏oÊç mi´dzy poszcze-
gólnymi progami w serii nale˝y wyznaczaç w opar-
ciu o warunki lokalne, nat´˝enie ruchu (pr´dkoÊci
pojazdów) itp.
Je˝eli na danej ulicy lub obszarze obowiàzuje ogra-
niczenie pr´dkoÊci do wartoÊci umo˝liwiajàcej ∏a-
godny przejazd przez próg, to przed progiem
umieszcza si´ tylko znak A-11a „próg zwalniajàcy”
z tabliczkà T-1 okreÊlajàcà odleg∏oÊç do progu.
W uzasadnionych przypadkach zaleca si´ stosowa-
nie znaku A-11a z tabliczkà T-2. Przyk∏ad oznakowa-
nia progów zwalniajàcych U-16 przedstawiono na
rys. 8.1.7. Oznakowanie pionowe progów zwalnia-
jàcych wskazujàce lokalizacj´ i pr´dkoÊç granicznà
przejazdu przez próg w zale˝noÊci od typu progu
pokazano na rysunku 8.1.8. Oznakowanie pionowe
nie zwalnia od obowiàzku odpowiedniego oznako-
wania poziomego ka˝dego progu znajdujàcego si´
na danym terenie.
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Rys. 8.1.6. Przyk∏ady progów zwalniajàcych wyspowych:

a)

b)

c) Rys. 8.1.7. Oznakowanie progów zwalniajàcych U-16
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Rys. 8.1.8. Oznakowanie pionowe progu zwalniajàcego:

a) dla U-16a, U-16b i U-16c b) dla U-16d

Oznakowanie poziome progów zwalniajàcych okre-
Êlono w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

8.2. Progi podrzutowe

Progi podrzutowe mo˝na stosowaç poza drogami
publicznymi:
— na obszarach o ograniczonej dost´pnoÊci lub na

obszarach zamkni´tych (drogi po∏o˝one we-
wnàtrz osiedli i innych zwartych obszarów zabu-
dowy mieszkaniowej, tereny zak∏adowe, parkin-
gi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest
ograniczenie pr´dkoÊci pojazdów do oko∏o
5—8 km/h,

— przy wjazdach na parkingi, tereny zak∏adowe,
tereny jednostek u˝ytecznoÊci publicznej itp., je-
˝eli sà tam zainstalowane urzàdzenia, zamykajà-
ce teren (bramy, furty, zapory itp.), jako Êrodek,
wzmacniajàcy dzia∏anie tych urzàdzeƒ i wymu-
szajàcy powolny wjazd na ten teren,

— na parkingach i innych terenach podobnych, ja-
ko Êrodek dyscyplinujàcy ruch wewn´trzny.

Na drogach publicznych dopuszcza si´ stosowanie
progów podrzutowych na obszarze przejÊcia gra-
nicznego jako element uzupe∏niajàcy zapor´ U-13b.

Przekroje progów podrzutowych okreÊlono na
rys. 8.2.1.

Progi podrzutowe mo˝na wykonywaç z segmen-
tów, z odr´bnymi zakoƒczeniami umo˝liwiajàcymi
ich instalacj´, w postaci ró˝nych d∏ugoÊci, na okres
czasowy lub sta∏y. Na progach podrzutowych
umieszcza si´ znak poziomy P-25. Znaku P-25 mo˝-

na nie umieszczaç na progach wykonywanych
z segmentów o barwach na przemian czarnej i ˝ó∏-
tej. Na powierzchni najazdowej progów wykony-
wanych z segmentów zaleca si´ umieszczenie ele-
mentów odblaskowych.

Rys. 8.2.1. Kszta∏t i wymiary w przekroju poprzecznym
przyk∏adowych progów podrzutowych:

a)

b)

c)

d)

e)
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9. Lustra drogowe

Lustra drogowe wypuk∏e U-18, o zwi´kszonym kà-
cie obserwacji, stosuje si´ w miejscach, gdzie sto-
jàce przy drodze budynki, s∏upy, drzewa itp. ograni-
czajà widocznoÊç kierujàcym pojazdami. Dotyczy
to przede wszystkim:
— skrzy˝owaƒ dróg i ulic osiedlowych,
— wyjazdów z posesji,
— przystanków komunikacji zbiorowej usytuowa-

nych na ∏ukach dróg (torów) lub ulic,
— dróg wewn´trznych w zak∏adach produkcyj-

nych, obiektach handlowych itp.
Lustra drogowe powinny byç zamocowane na wy-
sokoÊci minimum 2,0 m od poziomu chodnika (po-
bocza).
Stosuje si´ dwa rodzaje luster drogowych:
— okràg∏e U-18a,
— prostokàtne U-18b.
W tabeli 9.1 przedstawiono stosowane lustra drogo-
we w zale˝noÊci od odleg∏oÊci obserwacji kàtowej.

Rys. 9.1. Lustro drogowe okràg∏e U-18a

Rys. 9.2. Lustro drogowe prostokàtne U-18b

Tabela 9.1. Rodzaje i wymiary luster drogowych U-18

10. Os∏ony przeciwolÊnieniowe

W celu zapobie˝enia oÊlepianiu przez nadje˝d˝ajà-
ce z przeciwka pojazdy na drogach dwujezdnio-
wych (autostradach) lub drogach równoleg∏ych
stosuje si´ os∏ony przeciwolÊnieniowe: naturalne
(krzewy, drzewa) lub sztuczne (pe∏ne, a˝urowe).
W przypadku wyst´powania drogowych barier
ochronnych na odcinkach zagro˝onych olÊnieniem
nale˝y wykorzystaç je do montowania os∏on prze-
ciwolÊnieniowych. Rozmieszczenie elementów
(rys.10.1) os∏ony U-19 na barierach ochronnych
przedstawiono na rys. 10.2.

Rys. 10.1. Przyk∏ad elementów sk∏adowych os∏on przeciw-
olÊnieniowych
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Rys. 10.2. Rozmieszczenie elementów sk∏adowych os∏on
przeciwolÊnieniowych na barierach ochronnych

Os∏ony przeciwolÊnieniowe powinny:
— przeciwdzia∏aç olÊnieniu, na wysokoÊci

1,0 m nad powierzchnià jezdni,
— zapewniç os∏on´ na ca∏ym zagro˝onym olÊnie-

niem odcinku drogi.
Os∏ony przeciwolÊnieniowe nie powinny:
— ograniczaç widocznoÊci,
— naruszaç skrajni drogi,
— powodowaç zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu,
— powodowaç zaÊnie˝ania drogi.
Zaleca si´ umieszczanie os∏on przeciwolÊnienio-
wych:
— mi´dzy jezdniami dla przeciwnych kierunków

ruchu na odcinku zagro˝onym olÊnieniem,
w obr´bie w´z∏a, na ∏uku w planie przy pochyle-
niu pod∏u˝nym drogi do 2 %, na którym odchy-
lenie osi tego ∏uku od stycznej w odleg∏oÊci
równej wymaganej widocznoÊci na zatrzymanie
jest wi´ksze ni˝ szerokoÊç pasa dzielàcego
zwi´kszona o 2,0 m,

— wzd∏u˝ ∏àcznicy przylegajàcej do drogi w w´êle,
na której ruch pojazdów jest przeciwny do kie-
runku ruchu na drodze,

— mi´dzy równolegle przebiegajàcymi drogami
lub mi´dzy drogà a torem kolejowym,

— mi´dzy jezdnià drogi a urzàdzeniem obs∏ugi
uczestników ruchu, na którym ruch pojazdów
widoczny z drogi odbywa si´ w przeciwnym kie-
runku,

— w obr´bie obiektów sta∏ych, których oÊwietlenie
powoduje olÊnienie na drodze.

Jako os∏ony przeciwolÊnieniowe mogà byç stoso-
wane w szczególnoÊci:
— krzewy lub drzewa,
— urzàdzenia wykonane z materia∏ów naturalnych

lub sztucznych,
— sztuczne formy terenowe, wa∏y ziemne.

11. Urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
stosowane przy robotach prowadzonych
w pasie drogowym

11.1. Zasady ogólne

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzo-
nych w pasie drogowym powinno byç dostosowa-
ne do wyst´pujàcych utrudnieƒ na drodze, a tak˝e

zapewniaç bezpieczeƒstwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujàcym te roboty.
Urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu u˝yte do zabez-
pieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze
powinny byç dobrze widoczne zarówno w dzieƒ,
jak i w nocy oraz utrzymane w nale˝ytym stanie
przez okres trwania robót.
Dla urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu stosuje si´ od-
powiednio barwy: bia∏à, czerwonà, ˝ó∏tà i czarnà.
Je˝eli urzàdzenia te zawierajà elementy odblasko-
we, powinny byç one w kszta∏cie ko∏a lub prostokà-
ta i widoczne w okresie od zmroku do Êwitu z odle-
g∏oÊci co najmniej 150 m przy oÊwietleniu ich Êwia-
t∏ami drogowymi.
Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych
w pasie drogowym powinien byç wyposa˝ony
w ostrzegawczy sygna∏ Êwietlny b∏yskowy barwy ˝ó∏-
tej, widoczny ze wszystkich stron z odleg∏oÊci co naj-
mniej 500 m, przy dobrej przejrzystoÊci powietrza. Po-
jazd powinien byç oznakowany pasami na przemian
barwy bia∏ej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm,
na ca∏ej szerokoÊci pojazdu, albo tablicà ostrzegawczà
lub tablicà zamykajàcà. Wystajàce poza obrys pojazdu
cz´Êci urzàdzeƒ lub ∏adunku powinny byç oznakowa-
ne taÊmà ostrzegawczà U-22.
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich
urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego powin-
ny zapewniaç stabilnoÊç.
Osoby wykonujàce czynnoÊci zwiàzane z robotami
w pasie drogowym powinny byç ubrane w odzie˝
ostrzegawczà o barwie pomaraƒczowej lub ˝ó∏tej
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 si´ do wygra-
dzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogo-
wym.
Do wygradzania wzd∏u˝ jezdni stosuje si´ zapory
U-20a, a do wygrodzeƒ poprzecznych U-20b, z wy-
jàtkiem przypadków, w których stosuje si´ tablice
prowadzàce ciàg∏e U-3c lub U-3d. Przy wygrodze-
niach wzd∏u˝ jezdni nie dopuszcza si´ wyst´powa-
nia przerw w ciàgu zapór.

Rys.11.2.1. Wzory zapór drogowych pojedynczych:

a) zapora drogowa pojedyncza U-20a
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b) zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

W przypadkach wygradzania miejsc robót prowadzo-
nych na chodnikach, ciàgach pieszych, pieszo-rowe-
rowych lub Êcie˝kach rowerowych wygrodzenie po-
winno byç wykonane zaporami drogowymi podwój-
nymi U-20c (rys.11.2.2), w których dolna kraw´dê dol-
nego pasa zapory powinna si´ znajdowaç na wyso-
koÊci oko∏o 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

Rys.11.2.2. Zapora drogowa podwójna U-20c

Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza
si´ zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla
poprawy bezpieczeƒstwa pieszych, szczególnie
w miejscach zwi´kszonego nat´˝enia ruchu dzieci,
np. w pobli˝u szkó∏ podstawowych, przedszkoli itp.
zaleca si´ stosowanie zapory drogowej potrójnej
U-20d (rys.11.2.3), w której dolna kraw´dê dolnego
pasa zapory powinna si´ znajdowaç na wysokoÊci
oko∏o 15 cm nad poziomem nawierzchni.

Rys.11.2.3. Zapora drogowa potrójna U-20d

Zapory drogowe zabezpieczajàce miejsce robót na-
le˝y umieszczaç na wysokoÊci od 0,9 m do
1,1 m, mierzàc od poziomu nawierzchni drogi do
górnej kraw´dzi zapór. W terenie zabudowanym na-
le˝y zwróciç uwag´, aby zapora drogowa umiesz-
czona bezpoÊrednio na skrzy˝owaniu dróg nie ogra-
nicza∏a kierujàcym widocznoÊci innych uczestników
ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza si´ umiesz-
czanie zapory na wysokoÊci poni˝ej 0,9 m. Je˝eli za-
chodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na
zaporze, to dolna kraw´dê znaku nie mo˝e znajdo-
waç si´ poni˝ej górnej kraw´dzi zapory.
Zapory drogowe U-20 ustawiane równolegle do
kierunku ruchu nale˝y ustawiaç z zachowaniem
warunków jak na rysunku 11.2.4.

Rys.11.2.4. Ustawienie zapory drogowej

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradza-
nia cz´Êci jezdni powinny mieç lica wykonane z fo-
lii odblaskowej i mogà byç wyposa˝one w elemen-
ty odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.
W przypadku wykopów w jezdni g∏´bszych ni˝
0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogo-
wych, za zaporami drogowymi ustawionymi pro-
stopadle do osi jezdni nale˝y stosowaç os∏ony
energoch∏onne lub pryzmy piasku. Zapory drogo-
we U-20 zastosowane do wygradzania cz´Êci jezd-
ni powinny byç zawsze wyposa˝one w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze.
Zapory drogowe powinny byç pokryte po obu stro-
nach pasami bia∏ymi i czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rozpoczynajà si´ i koƒczà polem
czerwonym. Dopuszczalne d∏ugoÊci zapór drogo-
wych L wynoszà: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
Zapory drogowe muszà byç wykonane z materia∏u
niestanowiàcego zagro˝enia dla osób i mienia.
Zapory drogowe powinny mieç naro˝a
wyokràglone promieniem Rmin. = 30 mm. Zaleca
si´ stosowanie zapór drogowych wykonywanych
z tworzyw sztucznych.

11.3. Tablice kierujàce

Tablice kierujàce wed∏ug wzorów i wymiarów po-
kazanych na rys.11.3.1 przeznaczone sà do ozna-
czania kraw´dzi:
— zaw´˝onego pasa ruchu,
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— zaj´tego lub zani˝onego (zawy˝onego) pobocza,
pasa awaryjnego lub dzielàcego w przypadku
zaw´˝enia pasa bezpieczeƒstwa,

— pasa ruchu z za∏amaniami w planie.
Tablice kierujàce ze skoÊnymi paskami majà byç
ustawione tak, by paski opada∏y w kierunku u˝ywa-
nej cz´Êci drogi. Do oznaczania ograniczonej skraj-
ni z prawej strony jezdni nale˝y u˝ywaç tablic
U-23b, a z lewej strony jezdni U-23a. Dopuszcza si´
stosowanie tablic kierujàcych U-23a i U-23b zespo-
lonych ze Êwiat∏ami ostrzegawczymi U-35 umiesz-
czonymi nad tablicami.
Dopuszcza si´ do stosowania aktywne tablice kie-
rujàce U-21 z wbudowanym wzd∏u˝ kraw´dzi bia∏ej
i czerwonej pulsujàcym Êwiat∏em ˝ó∏tym.
Tablice kierujàce wysokie U-21c, U-21d, U-21e i
U-21f sà stosowane na poczàtku wygrodzenia od
strony nadje˝d˝ajàcych pojazdów, gdy przy du˝ym
nasileniu ruchu (tworzenie si´ kolumn) albo z in-
nych powodów powstaje niebezpieczeƒstwo, ˝e
wygrodzenie tablicami U-21a lub U-21b nie zosta-
nie dostrze˝one w odpowiednim czasie.
Na tablicach kierujàcych U-21c, U-21d, U-21e i U-21f
dopuszcza si´ umieszczanie lamp ostrzegawczych.

Rys.11.3.1. Tablice kierujàce:

a) U-21a b) U-21b

c) U-21c d) U-21d

e) U-21e f) U-21f

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powin-
ny byç pokryte materia∏em odblaskowym lub za-
wieraç elementy odblaskowe o barwie zgodnej
z barwà t∏a, na którym zosta∏y umieszczone. Tabli-
ce nale˝y ustawiaç prostopadle do osi drogi w od-
st´pach nie wi´kszych ni˝ 10 m w obszarze zabudo-
wanym i 20 m poza obszarem zabudowanym. Dol-
na kraw´dê tablicy powinna znajdowaç si´ na wy-
sokoÊci do 0,25 m, mierzàc od poziomu jezdni.
Sposób zamocowania tablic powinien uniemo˝li-
wiaç ich obrót wokó∏ osi pionowej.

11.4. TaÊmy ostrzegawcze

TaÊmy ostrzegawcze U-22 wed∏ug wzorów przedsta-
wionych na rys. 11.4.1 lit. a i 11.4.1 lit. b mogà byç sto-
sowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajdujà-
cych si´ poza jezdnià w miejscach nieprzeznaczonych
do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych.

Rys.11.4.1. Przyk∏ady taÊm ostrzegawczych U-22:
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Wygrodzenia taÊmami ostrzegawczymi powinny
znajdowaç si´ w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝
1,0 m od tych miejsc. TaÊmy powinny byç rozwie-
szane na wysokoÊci od 0,9 m do 1,2 m, mierzàc od
poziomu terenu do dolnej kraw´dzi taÊmy, w taki
sposób, aby strza∏ka ugi´cia mi´dzy punktami mo-
cowania wynosi∏a nie wi´cej ni˝ 0,3 m.
Wygrodzenie taÊmà ostrzegawczà jest dopuszczal-
ne tylko przy wykopach do g∏´bokoÊci 0,5 m przy
zachowaniu powy˝szych warunków.
Do krótkotrwa∏ych wygrodzeƒ obszarów na drodze,
wy∏àczonych z ruchu przez s∏u˝by mundurowe, do-
puszcza si´ taÊmy posiadajàce nazwy tych s∏u˝b,
np. „POLICJA”. Przyk∏ad takiej taÊmy przedstawio-
no na rysunku 11.4.1 lit. c.

11.5. Pacho∏ki drogowe

Pacho∏ki drogowe U-23 wed∏ug wzorów
(rys.11.5.1) i wymiarów przedstawionych w tabe-
li 11.1 i na rysunku 11.5.2 nale˝y stosowaç do:
— wyznaczania skosów, tzn. stopniowego zw´˝a-

nia jezdni,
— wyznaczania toru jazdy pojazdów,
— prowadzenia robót krótkotrwa∏ych lub szybko

post´pujàcych,
— awaryjnego, doraênego oznakowania miejsca

niebezpiecznego, 
— oznaczania pod∏u˝nego uskoku (progu) przy wy-

konywaniu nak∏adek bitumicznych,
— wygrodzeƒ wzd∏u˝ jezdni powierzchni wy∏àczo-

nych z ruchu, z wyjàtkiem powierzchni zaj´tych
pod roboty drogowe,

— zabezpieczenia Êwie˝o malowanych linii ozna-
kowania poziomego wzd∏u˝ jezdni, 

— zabezpieczenia Êwie˝o wykonanych remontów
czàstkowych nawierzchni jezdni o powierzchni
nie wi´kszej ni˝ 1 m2 i szerokoÊci do 1,5 m,

— wygrodzeƒ wzd∏u˝ jezdni powierzchni wy∏à-
czonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych
nak∏adek bitumicznych oraz powierzchnio-
wych utrwaleƒ i regeneracji nawierzchni. 

Na drogach, gdzie dozwolona jest wy˝sza pr´d-
koÊç, np. na autostradach i drogach ekspreso-
wych nale˝y stosowaç pacho∏ki drogowe o
wysokoÊci minimum 0,75 m, a masa po obcià˝e-
niu pacho∏ka musi gwarantowaç ich stabilnoÊç.
Pacho∏ki drogowe powinny byç wykonane z mate-
ria∏u elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.).
Zaleca si´, aby kszta∏t górnej cz´Êci pacho∏ka
umo˝liwia∏ zamocowanie na nim Êwiate∏ ostrze-
gawczych. Konstrukcja pacho∏ków powinna umo˝-
liwiç obcià˝anie ich wewnàtrz u podstawy (np. pia-
skiem lub wodà) po ustawieniu na drodze. Dopusz-
czalne minimalne masy ustawionych na drodze pa-
cho∏ków zamieszczono w tabeli 11.1.
Rysunek 11.5.1 pokazuje zastosowanie Êwiat∏a
ostrzegawczego o Êrednicy soczewki 200 mm na
pacho∏ku drogowym U-23b. Zestaw z lampà mo˝na
montowaç w nast´pujàcej postaci:
— Êwiate∏ b∏yskowych ˝ó∏tych, 
— Êwiate∏ pulsujàcych ˝ó∏tych, 
— fali Êwietlnej,
— Êwiate∏ sta∏ych czerwonych.

Rys. 11.5.1. Wzory pacho∏ków drogowych:

U-23a U-23b U-23c U-23d

Odleg∏oÊci mi´dzy pacho∏kami drogowymi nie po-
winny byç wi´ksze ni˝:
— 3 m przy wyznaczaniu skosów,
— 10 m przy oznaczaniu pod∏u˝nego uskoku,
— 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzd∏u˝ jezdni po-

wierzchni wy∏àczonych z ruchu,
— 12 m przy zabezpieczeniu Êwie˝o malowanych linii,
— 0,5 m przy zabezpieczeniu Êwie˝o wykonanych

remontów czàstkowych.
Pacho∏ki drogowe powinny byç w kolorze czerwo-
nym lub pomaraƒczowym. Dla zapewnienia wyró˝-

niania si´ pacho∏ków z otoczenia zalecany jest kolor
pomaraƒczowy fluorescencyjny. Je˝eli pacho∏ki usta-
wione na drodze majà na niej pozostawaç w okresie
od zmierzchu do Êwitu, wówczas bia∏e poprzeczne
pasy powinny byç wykonane z materia∏ów odblasko-
wych, w formie naklejanych pasów z folii odblasko-
wej lub nak∏adanych p∏aszczy odblaskowych. Ponad-
to pierwszy i ostatni pacho∏ek ustawiony w szeregu
powinny byç wyposa˝one w Êwiat∏o ostrzegawcze.
Zaleca si´ stosowanie pacho∏ków o wymiarach
wi´kszych od standardowych (500 mm).
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Tabela 11.1. Wymiary konstrukcyjne pacho∏ków U-23

Rys.11.5.2. Konstrukcja pacho∏ka U-23

11.6. Tablice uchylne z elementami odblaskowymi

Tablice uchylne U-24 wyposa˝one w punktowe ele-
menty odblaskowe stosuje si´ do tymczasowej or-
ganizacji ruchu dla uzupe∏nienia:
— linii dzielàcych pasy ruchu przeciwbie˝nego,
— linii dzielàcych wspó∏bie˝ne pasy ruchu.
Tablice uchylne (rys.11.6.1) muszà mieç konstruk-
cj´ podatnà w celu zabezpieczenia przed zniszcze-
niem wskutek najechania pojazdu. Elementy te nie
powinny podczas zgi´cia za∏amywaç si´ ani tak od-
kszta∏caç trwale, by odb∏yÊnik by∏ trwale zas∏oni´ty,
choçby cz´Êciowo.
Odb∏yÊniki barwy ˝ó∏tej i korpusy barwy ˝ó∏tej lub
˝ó∏to-zielonej fluorescencyjnej punktowych ele-
mentów odblaskowych dla ruchu tymczasowego
powinny spe∏niaç wymagania okreÊlone w za∏àcz-
niku nr 2 do rozporzàdzenia 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 sà do optycz-
nego i mechanicznego:
— rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach

ruchu,
— oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komuni-

kacji zbiorowej,
— wyznaczenia toru jazdy pojazdów,
— wyznaczenia zaw´˝onych pasów ruchu,
— wyznaczania kraw´dzi jezdni
oraz (lub) przeciwdzia∏ania niepo˝àdanemu (nie-
kontrolowanemu) przeje˝d˝aniu na powierzchnie
wy∏àczone z ruchu, ciàgi piesze i rowerowe.
Separatory nale˝y stosowaç w szczególnoÊci tam,
gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocà zna-
ków poziomych jest niewystarczajàce dla zapew-
nienia bezpieczeƒstwa i p∏ynnoÊci ruchu w zwiàzku
z prowadzonymi robotami w pasie drogowym jak
równie˝ jako sta∏e urzàdzenia bezpieczeƒstwa.
Separatory mogà byç stosowane jako:
— ciàg∏e U-25a (rys.11.7.1),
— punktowe U-25b (rys.11.7.2).

Rys.11.7.1. Przyk∏ad separatora ciàg∏ego U-25a barwy
˝ó∏tej

Rys.11.7.2. Przyk∏ad separatora punktowego U-25b

Dopuszcza si´ uk∏adanie separatorów U-25a barwy
bia∏ej do oddzielenia pasa ruchu przeznaczonego
wy∏àcznie dla pojazdów komunikacji publicznej, np.
torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego.
Do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach
ruchu pojazdów, w zwiàzku z robotami prowadzo-
nymi w pasie drogowym, nale˝y stosowaç separa-

tory U-25a barwy ˝ó∏tej, uk∏adane na jezdni liniowo
i tworzàce na jezdni ciàg w formie pasa. Wzd∏u˝ tak
oznakowanego rozdzielenia pasów ruchu dodatko-
wo nale˝y umieÊciç tablice kierujàce U-21. Na pro-
stych odcinkach wygrodzenia dopuszcza si´ tak˝e
stosowanie separatorów U-25b uk∏adanych punk-
towo wraz z tablicami kierujàcymi U-21.

Tabela 11.2. Wymiary gabarytowe separatorów U-25

Separatory U-25 powinny byç wykonane z wysoko-
udarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Mu-
szà byç odpowiednio przymocowane do na-
wierzchni jezdni w sposób zapobiegajàcy prze-
mieszczaniu.
Separatory U-25 powinny posiadaç otwory umo˝li-
wiajàce mocowanie do nich tablic kierujàcych U-21.

11.8. Tablica ostrzegawcza

Tablica ostrzegawcza U-26 (rys.11.8.1) ma t∏o bar-
wy bia∏ej i ukoÊne pasy barwy czerwonej. Lico ta-
blicy powinno byç wykonane z folii odblaskowej ty-
pu 2 lub z folii pryzmatycznej. Wewnàtrz tablicy
umieszcza si´ 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 wykonujàcych
szybko post´pujàce roboty drogowe na danym pa-
sie ruchu, na tablicy U-26 umieszczonej na pojeê-
dzie lub maszynie roboczej umieszcza si´ odpo-
wiedni znak C-9, C-10 lub C-11.

11.9. Tablice zamykajàce

Do zamykania pasa ruchu, w szczególnoÊci z powo-
du prowadzenia robót drogowych, stosuje si´ tabli-
ce zamykajàce mocowane do pojazdów. Pojazd, na
którym umieszczona jest tablica, znajduje si´ na
poczàtku odcinka wy∏àczonego z ruchu od strony
nadje˝d˝ajàcych pojazdów.
Lico tablicy oraz znaków umieszczanych na tablicy
zamykajàcej wykonane jest z folii odblaskowej typu
2 lub z folii pryzmatycznej; t∏o barwy bia∏ej, ukoÊne
pasy — barwy czerwonej. Na tablicy zamykajàcej
pas ruchu umieszczane sà znaki C-9, C-10 lub C-11.
Na tablicy instaluje si´ strza∏y Êwietlne wykonane
z lamp ostrzegawczych, nadajàce sygna∏y nakazu
opuszczenia pasa ruchu zgodnie ze znakiem naka-
zu. W górnej cz´Êci tablicy znajdujà si´ dwie lampy
wczesnego ostrzegania o Êrednicy soczewek
300 mm.
Rozró˝nia si´ dwie odmiany tablic zamykajàcych:
— du˝a — stosowana na drogach krajowych,
— ma∏a — stosowana na pozosta∏ych drogach.
Migajàcy sygna∏ ostrzegawczy w kszta∏cie ˝ó∏tej
strza∏y skierowanej odpowiednio do znaku naka-
zu powinien byç nadawany z cz´stotliwoÊcià 
2,0 ± 0,25 Hz, przy czym czas wyÊwietlania sygna∏u
do czasu braku sygna∏u powinien byç jak 0,6 : 0,4.
Wszystkie lampy ostrzegawcze w polu strza∏y
w kszta∏cie jak na rysunku 11.9.5 i wymiarach poda-
nych w tabeli 11.3 powinny byç w∏àczane i wy∏à-
czane równoczeÊnie.
Lampy wczesnego ostrzegania o Êrednicy 300 mm,
umieszczone w górnych naro˝ach tablic, powinny
nadawaç jednoczeÊnie sygna∏ Êwietlny w postaci
b∏ysków z cz´stotliwoÊcià 30 ± 5 b∏ysków na minu-
t´, a czas trwania b∏ysku i nat´˝enie Êwiat∏a tak do-
brane, aby sygna∏ by∏ widoczny zarówno w dzieƒ
jak i w nocy z odleg∏oÊci 1000 m w przypadku tablic
du˝ych, a 500 m w przypadku tablic ma∏ych.
Tablica zamykajàca du˝a U-26a z przestawnym zna-
kiem nakazu C-9 na C-10 i odwrotnie przedstawiona
zosta∏a na rys.11.9.1. Przestawianie pozycji znaku
nakazu powinno byç sterowane z kabiny kierowcy
pojazdu. Znak musi byç zabezpieczony przed nie-
kontrolowanym przestawieniem lub przekr´ceniem.
Tablica zamykajàca du˝a U-26b ze znakiem nakazu
C-11 wed∏ug wzoru przedstawionego na rys. 11.9.2
stosowana jest w przypadku, gdy zachodzi potrze-
ba zamkni´cia pasa ruchu, a wyst´puje mo˝liwoÊç
ruchu zgodnie ze znakiem (omijanie lub wyprze-
dzanie pojazdu z tablicà U-26b z prawej lub lewej
strony).

Rys.11.9.1. Wzór tablicy zamykajàcej U-26a

Rys.11.9.2. Wzór tablicy zamykajàcej U-26b
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Rys.11.9.3. Tablica zamykajàca U-26c

Tablica zamykajàca ma∏a U-26c z przestawnym zna-
kiem nakazu C-9 na C-10 i odwrotnie przedstawio-
na zosta∏a na rys. 11.9.3. Na rysunku przedstawio-
no minimalne wymiary gabarytowe tablicy U-26c.
Przestawianie pozycji znaku nakazu powinno byç
sterowane z kabiny kierowcy pojazdu. Znak musi
byç zabezpieczony przed niekontrolowanym prze-
stawieniem lub przekr´ceniem.
Tablica zamykajàca ma∏a U-26d ze znakiem nakazu
C-11 wed∏ug wzoru przedstawionego na rys.11.9.4
stosowana jest w przypadku, gdy zachodzi potrze-
ba zamkni´cia pasa ruchu, a wyst´puje mo˝liwoÊç
ruchu zgodnie ze znakiem (omijanie lub wyprze-
dzanie pojazdu z tablicà U-26d z prawej lub lewej
strony). Na rysunku przedstawiono minimalne wy-
miary gabarytowe tablicy U-26d.

Rys.11.9.4. Tablica zamykajàca U-26d

Rys.11.9.5. Geometria strza∏y Êwietlnej

Tabela 11.3. Wymiary strza∏ Êwietlnych mocowanych na
tablicach zamykajàcych

11.10. Tablica wczeÊnie ostrzegajàca

Rys.11.10.1. Tablica wczeÊnie ostrzegajàca U-27
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Rys. 11.10.2. Przyk∏ad oznakowania miejsca krótkotrwa∏ych robót na lewym pasie jezdni jednokierunkowej



Dziennik Ustaw Nr 220 — 437 — Poz. 2181  

Tablica wczeÊnie ostrzegajàca U-27 (rys.11.10.1)
s∏u˝y do ostrzegania kierujàcych pojazdami o zbli-
˝aniu si´ do niebezpiecznego miejsca. Ustawiana
jest w odleg∏oÊci 400 m przed miejscem niebez-
piecznym. Stosowana jest wy∏àcznie na drogach
szybkiego ruchu.
Tablica U-27 ma wymiary gabarytowe 
2500 x 1500 mm. Lico tablicy wykonane jest z folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej ˝ó∏to-
-zielonej. Obie lampy wczesnego ostrzegania
o Êrednicy 300 mm, umieszczone w górnych naro-
˝ach tablicy U-27, powinny nadawaç jednoczeÊnie
sygna∏ Êwietlny w postaci b∏ysków z cz´stotliwo-
Êcià 30 ± 5 b∏ysków na minut´, a czas trwania b∏y-
sku i nat´˝enie Êwiat∏a tak dobrane, aby sygna∏ by∏
widoczny z odleg∏oÊci 1000 m zarówno w dzieƒ, jak
i w nocy.
Na tablicach U-27 dopuszcza si´ zestawianie
dwóch lub trzech znaków drogowych pionowych.
Przyk∏ad zastosowania tablic U-27, U-26 i U-26a
przedstawiono na rysunku 11.10.2.

11.11. K∏adki dla pieszych

W przypadku koniecznoÊci udost´pnienia pieszym
przejÊcia nad wykopami przy pracach drogowych
nale˝y stosowaç w tym celu k∏adki dla pieszych U-28
przedstawione na rys. 11.11.1. Zasadnicze wymiary
k∏adek dla pieszych zestawiono w tabeli 11.4.

Tabela 11.4. Wymiary k∏adek dla pieszych U-28

Rys. 11.11.1. K∏adka dla pieszych U-28

12. Sygnalizatory wiatru

12.1. Zasady ogólne

Sygnalizatory wiatru stosuje si´ w celu przekaza-
nia kierowcy ostrze˝enia o oczekujàcym go na dal-
szym odcinku drogi uderzeniu lub du˝ym parciu
wiatru. Urzàdzenia te mogà byç mechaniczne lub
automatyczne, po∏àczone np. z miernikami pr´d-
koÊci i si∏y wiatru. Dopuszcza si´ równie˝ stoso-
wanie wskaêników wiatru wykonanych w postaci
odpowiednio zlokalizowanej roÊlinnoÊci o gi´tkich
p´dach lub pniach, wskazujàcych kierowcom wy-
st´powanie silnego wiatru na dalszym odcinku
drogi.
Sygnalizatory wiatru mo˝na stosowaç oddzielnie
lub razem z os∏onami przeciwwietrznymi (natural-
nymi lub sztucznymi).

12.2. Sygnalizator wiatru

Mechaniczny sygnalizator wiatru wed∏ug wzoru
przedstawionego na rys. 12.2.1 stosuje si´ w celu
ostrze˝enia kierowców o oczekujàcych na dal-
szym odcinku drogi uderzeniach lub du˝ych po-
dmuchach czy parciach wiatru. Sygnalizator ma
kszta∏t r´kawa, do wskazywania si∏y i kierunku
wiatru, o pasach na przemian czerwonych i bia-
∏ych.

R´kaw jest tak przymocowany do masztu, ˝e
w przypadku wype∏niania go wiatrem, ustawia si´
zgodnie z kierunkiem powiewu. Sygnalizatory wia-
tru zawieszone na odpowiednim maszcie umiesz-
cza si´:

— dla dróg dwujezdniowych w pasie dzielàcym,
a w wyjàtkowych przypadkach poza poboczem
drogi,

— dla dróg jednojezdniowych dwukierunko-
wych — wy∏àcznie poza poboczem drogi.

Miejsce i sposób umieszczenia sygnalizatorów
powinny byç tak wybrane, aby zapewniç dobrà
ich widocznoÊç dla kierowców nadje˝d˝ajàcych
pojazdów i nie mogà stanowiç zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa ruchu. Miejsce umieszczenia znajduje
si´ zazwyczaj za kompleksem leÊnym, stanowià-
cym naturalnà os∏on´ przed wiatrem, na wyso-
kich nasypach, przy wyjeêdzie z g∏´bokiego wyko-
pu oraz na obiektach mostowych o du˝ej d∏ugoÊci
i wysokoÊci.

Sygnalizatory wiatru poprzedza si´ znakiem drogo-
wym pionowym A-19 „boczny wiatr”.
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Rys. 12.2.1. Mechaniczny sygnalizator wiatru

13. Sygnalizacja Êwietlna

13.1. Zasady ogólne

Do urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
z zakresu sygnalizacji zalicza si´ nast´pujàce ele-
menty:
— sygnalizacj´ przenoÊnà,
— znaki drogowe o zmiennej treÊci informujàce

o warunkach pogodowych i stanie nawierzchni, 
— tablice Êwietlne przekazujàce komunikaty

tekstowe,
— sygnalizacj´ ostrzegawczà stosowanà przy

wszelkiego rodzaju przeszkodach sta∏ych i tym-
czasowych,

— aktywne punktowe elementy odblaskowe,
— urzàdzenia sygnalizacyjne do ograniczania

pr´dkoÊci.

13.2. Sygnalizacja przenoÊna

Sygnalizacja przenoÊna musi w pe∏ni odpowiadaç
przepisom dotyczàcym sygnalizacji podanym w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
Wyró˝niç mo˝na sygnalizacj´ przenoÊnà dla ruchu
wahad∏owego i dla tymczasowego sterowania ru-
chem na prostym skrzy˝owaniu. 
Przy sterowaniu ruchem wahad∏owym mo˝na sto-
sowaç sygnalizatory trójkomorowe o Êrednicy 200
lub 300 mm. Dopuszcza si´ stosowanie sygnaliza-
torów dwukomorowych (bez komory sygna∏u ˝ó∏-
tego), lecz wówczas komory muszà mieç Êrednic´
300 mm. Przed ka˝dà sygnalizacjà przenoÊnà nale-
˝y ustawiç dodatkowo znak drogowy pionowy A-29
„sygna∏y Êwietlne”. Je˝eli odcinek obj´ty ruchem
wahad∏owym ma wi´cej ni˝ 50 m oraz wyst´puje
znaczna zmiennoÊç obcià˝enia ruchem danego
fragmentu drogi w funkcji doby, obowiàzkowe jest
stosowanie detekcji na tym odcinku w celu dosto-
sowania d∏ugoÊci sygna∏u zielonego do rzeczywi-
stego nat´˝enia ruchu i zapobie˝enie tworzeniu si´
kolejek pojazdów z powodu niewykorzystywania
nadmiernie d∏ugiego sygna∏u zielonego, co mo˝e
mieç miejsce przy sterowaniu sta∏oczasowym.
Ze wzgl´dów praktycznych powinno si´ stosowaç
detektory niewymagajàce wbudowywania w na-
wierzchni´. Przyk∏adowe rozwiàzanie instalacji sy-
gnalizacji przenoÊnej dla ruchu wahad∏owego
przedstawiono na rys. 13.2.1 i 13.2.2.
Zaleca si´ stosowanie ∏àcznoÊci bezprzewodowej
pomi´dzy sygnalizatorami, jednak wybrany spo-
sób sterowania i przesy∏ania danych musi zapew-
niç bezpieczeƒstwo pracy systemu i uczestników
ruchu.
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13.3. Znaki informujàce o warunkach pogodo-
wych i stanie nawierzchni

Znaki drogowe o zmiennej treÊci informujàce
o mo˝liwoÊci wystàpienia trudnych warunków ru-
chu zwiàzane np. z oblodzeniem jezdni lub silnym
wiatrem bocznym ustawiaç nale˝y zawsze w pobli-
˝u miejsc, w których takie zjawiska mogà zacho-
dziç. Przede wszystkim sà to wloty do i wyloty
z kompleksów leÊnych, wjazdy na wiadukty lub
mosty, wyloty z tuneli, odcinki dróg w pobli˝u rzek
lub jezior itp. Zasady stosowania sygnalizatorów
wiatru opisano szczegó∏owo w punkcie 12.
Znaki informujàce o stanie nawierzchni i warun-
kach atmosferycznych powinny byç sterowane au-
tomatycznie zespo∏em czujników mierzàcych tem-
peratur´ nawierzchni i wilgotnoÊç (informacja
o oblodzeniu), przejrzystoÊç powietrza i jego wil-

gotnoÊç (informacja o zamgleniach), temperatur´
powietrza. Mo˝liwe jest tak˝e zdalne sterowanie
znakami z centrum dyspozytorskiego. Znaki infor-
mujàce o mogàcych wyst´powaç mg∏ach instalo-
waç nale˝y w pewnej odleg∏oÊci od miejsc, w któ-
rych mg∏y zazwyczaj pojawiajà si´. Miejsca takie
nale˝y okreÊliç przy udziale s∏u˝b meteorologicz-
nych i na podstawie obserwacji prowadzonych
w d∏u˝szym okresie.
Ze wzgl´du na trwa∏oÊç i postrzegalnoÊç znaki takie
powinny byç wykonane w technice Êwiat∏owodo-
wej lub elektroluminescencyjnej. Powinny równie˝
zapewniaç mo˝liwoÊç automatycznego dostrajania
luminancji nadawanych sygna∏ów do pory dnia
i stopnia nas∏onecznienia.
Zaleca si´, aby znaki tego typu, jako ustawiane
w miejscach oddalonych od êróde∏ zasilania, by∏y
wyposa˝one w baterie s∏oneczne.

Rys. 13.2.1. Lokalizacja sygnalizatorów i detektorów nadjezdniowych przy sterowaniu wahad∏owym nadzorowanym
na odcinku bez wlotów bocznych

Rys. 13.2.2. Lokalizacja sygnalizatorów i detektorów nadjezdniowych przy sterowaniu wahad∏owym nadzorowanym
na odcinku z wlotem bocznym
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Znaki informujàce o warunkach pogodowych nale-
˝y ustawiaç szczególnie na drogach zamiejskich.
Ustawia si´ je przed mostami, wiaduktami i w po-
bli˝u tuneli oraz wsz´dzie tam, gdzie okolicznoÊci
tego wymagajà; w terenie zabudowanym ustawia-
nie ich w tych miejscach jest konieczne.

Rys. 13.3.1. Przyk∏ad automatycznej stacji pomiarowej
z tablicà o zmiennej treÊci

13.4. Tablice informacyjne przekazujàce komuni-
katy tekstowe

Podobne rozwiàzania stosowaç nale˝y w przypad-
ku tablic przeznaczonych do informowania kierujà-
cych o wszelkich innych utrudnieniach na drogach,
niemieszczàcych si´ w kategoriach znaków drogo-
wych o zmiennej treÊci lub informacjach o stanie
nawierzchni i warunkach atmosferycznych. Matry-
ce znaków alfanumerycznych powinny mieç odpo-
wiednià wielkoÊç (minimum 5 x 7 punktów), zaÊ lu-
minancja poszczególnych symboli powinna zapew-
niaç ich czytelnoÊç w ka˝dych warunkach oÊwietle-
nia. W szczególnoÊci chromatycznoÊç znaków prze-
kazywanych przez tablice tekstowe powinna odpo-
wiadaç wartoÊciom podanym w tabelach 1.12
i 1.13 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia. Jednorod-
noÊç, tj. stosunek nat´˝enia najjaÊniejszego punktu
do najciemniejszego, powinna byç nie wi´ksza
od 3, odleg∏oÊç mi´dzy punktami Êwietlnymi nie
powinna byç wi´ksza ni˝ 1/10 wysokoÊci pisma. Mi-
nimalne wysokoÊci liter w zale˝noÊci od lokalizacji
tablicy podane sà w tabeli 13.1.
Luminancj´ znaków graficznych tworzàcych napis
nale˝y w okresie od zmierzchu do Êwitu zmniejszyç
do 80 % wartoÊci dla unikni´cia olÊnienia kierujà-
cych i zatracenia czytelnoÊci nadawanego komuni-
katu.
Tablice informacyjne z mo˝liwoÊcià dowolnego for-
mu∏owania przekazywanych komunikatów muszà
byç ustawiane w takich miejscach, by nie spowo-
dowaç zagro˝enia bezpieczeƒstwa i zapewniç ich
dobrà czytelnoÊç. Zestaw przekazywanych komuni-
katów mo˝e w pewnych przypadkach przybraç po-
staç treÊci preformu∏owanych, wybieranych auto-
matycznie z pami´ci urzàdzenia sterujàcego, np.
przy nadawaniu ostrze˝eƒ o zbyt szybkiej jeêdzie
lub o przekraczaniu osi drogi w miejscach niedo-
zwolonych. Normalnie jednak treÊç nadawanych
komunikatów jest formu∏owana w centrum dyspo-
zycyjnym w zale˝noÊci od sytuacji na drodze (np.
ostrze˝enia o mo˝liwych zak∏óceniach ruchu spo-
wodowanych przewidywanymi zdarzeniami odby-
wajàcymi si´ na drogach).
Tablice przekazujàce dowolne komunikaty s∏owne
instalowane sà zazwyczaj przy autostradach i dro-
gach szybkiego ruchu, nie wyklucza si´ jednak ich
umieszczania przy pozosta∏ych drogach, je˝eli za-
chodzi taka potrzeba.

13.5. Sygnalizacja ostrzegawcza na przeszkodach
sta∏ych i tymczasowych

Na urzàdzeniach zamykajàcych przejazd (bariery
drogowe, rogatki zamykajàce jezdnie) konieczne
jest umieszczanie Êwiate∏ ostrzegawczych nadajà-
cych sygna∏ czerwony sta∏y lub co najmniej dwa
sygna∏y czerwone pulsujàce. Zaleca si´, by uru-
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chamianie takich sygna∏ów by∏o zautomatyzowa-
ne w zale˝noÊci od przejrzystoÊci powietrza i pory
doby. Automatyczne uruchamianie nadawania sy-
gna∏ów czerwonych jest obowiàzkowe w przypad-
ku rogatek zatrzymujàcych ruch przed przejazdami
kolejowymi, wjazdami na ruchome mosty lub pro-
my. Sygna∏y Êwietlne mogà byç nadawane tylko
przez sygnalizatory ustawione obok jezdni lub
przez sygnalizatory i Êwiat∏a umieszczone na belce
rogatki.
Na pozosta∏ych obiektach ograniczajàcych szero-
koÊç pasa ruchu nale˝y stosowaç urzàdzenia
ostrzegawcze nadajàce sygna∏y ˝ó∏te migajàce
z cz´stotliwoÊcià stosowanà w sygnalizacji Êwietl-
nej (tj. 2±0,25 Hz, tj. 120±15 przerw/min). Zaleca si´,
by tak˝e i w tym przypadku za∏àczanie sygna∏ów
odbywa∏o si´ automatycznie.
Na drogach szybkiego ruchu i autostradach, a tak-
˝e na drogach o innej kategorii, ale znacznie obcià-
˝onych ruchem lub w miejscach szczególnie nie-
bezpiecznych (ostre zakr´ty, brak widocznoÊci na

∏ukach pod wiaduktami itp.), najazd na przeszkod´
ograniczajàcà ruch musi byç poprzedzony tzw. falà
Êwietlnà, nadajàcà sekwencyjne sygna∏y ˝ó∏te prze-
suwajàce si´ w kierunku najazdu na przeszkod´.
Sposób ustawienia fali Êwietlnej musi byç natural-
ny i z zachowaniem odpowiedniego skosu w celu
zapewnienia mo˝liwie ∏agodnej zmiany pasa ru-
chu, bez koniecznoÊci gwa∏townego hamowania.
Cz´stotliwoÊç zmian w nadawaniu sygna∏ów po-
winna wynosiç 30 ± 5 b∏ysków/min, a odst´p wza-
jemny sygnalizatorów nie mo˝e byç wi´kszy ni˝ 
0,5 metra. Mo˝liwe jest równie˝ umieszczanie sy-
gnalizatorów bezpoÊrednio na belce zapory; wów-
czas na odcinku 1-metrowym stosuje si´ od 3
do 5 takich urzàdzeƒ.
W przypadku autostrad i dróg szybkiego ruchu na-
le˝y w odleg∏oÊci co najmniej 100 m od miejsca
ustawienia fali Êwietlnej lub innej przeszkody zain-
stalowaç b∏yskowy lub pulsujàcy sygnalizator
wczesnego ostrzegania nadajàcy sygna∏y w kolorze
˝ó∏tym z cz´stotliwoÊcià 15 ± 5 b∏ysków/min.

Tabela 13.1. WielkoÊci liter w zale˝noÊci od lokalizacji tablicy o zmiennej treÊci

13.6. Urzàdzenia sygnalizacyjne do wskazywania
pr´dkoÊci rzeczywistej

Urzàdzenia wskazujàce pr´dkoÊç rzeczywistà sto-
suje si´ w miejscach, w których obserwuje si´ roz-
wijanie przez kierujàcych pr´dkoÊci wi´kszej, ni˝
wynika to z przepisu ogólnego lub szczegó∏owego
ograniczenia pr´dkoÊci, i jest to zjawisko szczegól-
nie niepo˝àdane — np. na poczàtkowych odcinkach
wjazdów do miejscowoÊci po∏o˝onych w ciàgu dro-
gi o du˝ym nat´˝eniu ruchu. Zalicza si´ do nich
przede wszystkim radarowe wyÊwietlacze pr´dko-
Êci rzeczywistej, przy czym nie wolno ich stosowaç
∏àcznie ani przemiennie z wyÊwietlaczami pr´dko-
Êci zalecanej dla celów koordynacji przejazdu

wzd∏u˝ ciàgu osygnalizowanego. Cyfry pokazywa-
ne przez wyÊwietlacz nie mogà byç barwy bia∏ej.
Przyk∏adowe urzàdzenie podano na rys. 13.6.1.
WyÊwietlacze pr´dkoÊci rzeczywistej powinny po-
dawaç pr´dkoÊci tylko tych pojazdów, które prze-
kraczajà pr´dkoÊç dopuszczalnà na danym odcinku
drogi.
Na drogach zamiejskich, w miejscach, gdzie nale-
˝y bezwzgl´dnie ograniczyç pr´dkoÊç, zaleca si´
stosowaç radarowe detektory pr´dkoÊci po∏àczone
z kamerami wideo rozpoznajàcymi numer rejestra-
cyjny pojazdu przekraczajàcego pr´dkoÊç dozwo-
lonà na danym odcinku i wyÊwietlanie go, wraz
z wartoÊcià pr´dkoÊci rzeczywistej chwilowej, na
tablicy informacyjnej widocznej dla kierujàcego
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pojazdem. Urzàdzenie takie mo˝e byç sprz´˝one
z rejestratorem zdarzeƒ i stanowiç dowód przekro-
czenia przepisów. Mo˝na równie˝ stosowaç auto-
matyczne zatrzymywanie strumienia pojazdów po-
przez sprz´˝onà z detektorami i kamerà sygnaliza-
cj´ Êwietlnà, która w przypadku kontynuowania
przez danego kierujàcego jazdy z pr´dkoÊcià wy˝-
szà od dopuszczalnej zaczyna nadawaç sygna∏
czerwony o okreÊlonej d∏ugoÊci, dla uspokojenia
ruchu.
Wybór Êrodka zale˝y od szczegó∏owej analizy
warunków bezpieczeƒstwa ruchu na danym od-
cinku i badaƒ zachowaƒ kierujàcych. 

Rys. 13.6.1. Przyk∏adowy wyÊwietlacz pr´dkoÊci rzeczy-
wistej z detektorem radarowym

14. Urzàdzenia do kontroli ruchu drogowego

14.1. Zasady ogólne

Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym,
podawania kierujàcemu pojazdem poleceƒ do
okreÊlonego zachowania upowa˝nione organy mo-
gà stosowaç:

— tarcze do zatrzymywania pojazdów (w przypad-
ku zatrzymania pojazdu w warunkach niedosta-
tecznej widocznoÊci tarcza powinna byç wypo-
sa˝ona w elementy odblaskowe lub Êwiat∏o
czerwone),

— latarki ze Êwiat∏em czerwonym do zatrzymywa-
nia pojazdów,

— urzàdzenia nag∏aÊniajàce przeznaczone do po-
dawania poleceƒ kierujàcym pojazdami,

— urzàdzenia sygnalizacyjne przeznaczone do po-
dawania poleceƒ kierujàcym pojazdami.

14.2. Tarcze do zatrzymywania pojazdów

Tarcza do zatrzymywania pojazdów (rys. 14.2.1)
sk∏ada si´ z pierÊcienia barwy bia∏ej i ko∏a barwy
czerwonej posiadajàcych wspólny Êrodek. Tarcza
posiada tak˝e uchwyt.
Ârednica zewn´trzna tarczy nie mo˝e byç mniej-
sza ni˝ 140 mm, a Êrednica ko∏a o barwie czerwo-
nej powinna wynosiç od 50 % do 60 % Êrednicy 
tarczy.

Rys. 14.2.1. Tarcza do zatrzymywania pojazdów

Pola barwy bia∏ej i czerwonej powinny byç wyko-
nane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzma-
tycznej albo jako Êwiat∏o odblaskowe. Mogà byç
te˝ wykonane jako elementy Êwiecàce o równo-
miernym nat´˝eniu Êwiat∏a na powierzchni 
tarczy.
Tarcza powinna byç wykonana z materia∏ów nie-
∏amliwych. Uchwyt powinien posiadaç dodatkowo
element ograniczajàcy mo˝liwoÊç wypadni´cia tar-
czy z r´ki.
Barwy pierÊcienia i ko∏a wewn´trznego powinny
odpowiadaç wymaganiom jak dla znaków drogo-
wych pionowych.

14.3. Latarki ze Êwiat∏em czerwonym do zatrzy-
mywania pojazdów

Latarka powinna emitowaç Êwiat∏o barwy czerwo-
nej. Pole powierzchni reflektora lub powierzchni
cz´Êci Êwiecàcej latarki, prostopad∏ej do kierunku
nadje˝d˝ania zatrzymywanego pojazdu, nie mo˝e
byç mniejsze ni˝ 5000 mm2. Kszta∏t powierzchni
Êwiecàcej powinien byç zwarty i mieç jednà z pod-
stawowych figur geometrycznych (ko∏o, kwadrat,
prostokàt, trójkàt, trapez).
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14.4. Urzàdzenia nag∏aÊniajàce instalowane na
pojazdach, przeznaczone do podawania po-
leceƒ uczestnikom ruchu

Urzàdzenia nag∏aÊniajàce powinny zapewniaç zro-
zumia∏e przekazywanie poleceƒ wydawanych przez
osoby uprawnione, dotyczàcych zachowania
uczestników ruchu. Urzàdzenia nag∏aÊniajàce,
umieszczone na zewnàtrz pojazdu, powinny za-
pewniaç bezpieczeƒstwo bierne przy wypadkach.

14.5. Urzàdzenia sygnalizacyjne instalowane na
pojazdach, przeznaczone do podawania po-
leceƒ kierujàcym pojazdami

Urzàdzenia sygnalizacyjne wykonane w sposób za-
pewniajàcy bezpieczeƒstwo uczestników ruchu po-
winny przekazywaç w sposób ∏atwo dostrzegalny

jednoznaczne polecenia do okreÊlonego zachowa-
nia si´ w ruchu drogowym kierujàcemu pojazdem. 
Polecenia skierowane dla wybranych uczestni-
ków ruchu mogà byç przekazywane za pomocà
napisów na tablicy o zmiennej treÊci. 
Podawane napisy powinny byç dostrzegalne i czy-
telne z miejsca kierowcy, z odleg∏oÊci min. 25 m,
zarówno w ciàgu dnia, jak i po zmierzchu. W przy-
padku napisów skierowanych do przodu mogà byç
one odwrócone (napisy o odbiciu lustrzanym).
Urzàdzenia powinny umo˝liwiaç podawanie pole-
ceƒ: „Stój”, „Jedê za mnà”, „Zwolnij”, „Zjedê na
pobocze” itp. 
Sterowanie urzàdzeniami powinno byç mo˝liwe
z miejsca kierowcy. Za pomocà odpowiedniego
urzàdzenia sygnalizacyjnego nale˝y zapewniç mo-
nitorowanie wewnàtrz pojazdu stanu poleceƒ po-
dawanych uczestnikom ruchu.
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