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Dopuszcza siê stosowanie dodatkowych znaków ostrze-

gawczych z tabliczk¹ T-1, w odleg³oœciach wiêkszych ni¿

podane wy¿ej, w przypadkach uzasadnionych warunka-

mi bezpieczeñstwa ruchu, np. dla oznakowania czasowych

zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych.

W odleg³oœci mniejszej od 50 m mo¿na umieszczaæ znak

ostrzegawczy tylko wyj¹tkowo, np. na ulicach staromiejskich

lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

2.1.3. Tabliczka T-1

Rys. 2.1.3.1. Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 (rys. 2.1.3.1) podaje rzeczywist¹ odle-

g³oœæ znaku ostrzegawczego od miejsca

niebezpiecznego. Tabliczkê T-1 umieszcza siê pod

znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze wzglê-

dów lokalnych nie mo¿na umieœciæ znaku w odleg³oœci

okreœlonej w punkcie 2.1.2 oraz pod znakiem dodat-

kowym umieszczonym w odleg³oœci wiêkszej ni¿

okreœlone w punkcie 2.1.2. Rzeczywist¹ odleg³oœæ po-

daje siê w metrach, z dok³adnoœci¹ do 10 m.

2.1.4. Tabliczki T-2 i T-3

Rys. 2.1.4.1.  Tabliczka T-2

Tabliczka T-2 (rys. 2.1.4.1) podaje d³ugoœæ odcinka dro-

gi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo. Stosuje siê

j¹ ze znakami ostrzegawczymi, w celu poinformowa-

nia, ¿e niebezpieczeñstwo, o którym ostrzegaj¹ te znaki

powtarza siê lub wystêpuje na odcinku drogi o d³ugo-

œci przekraczaj¹cej 0,5 km. D³ugoœæ tego odcinka

podaje siê w km z jedn¹ cyfr¹ po przecinku z dok³adno-

œci¹ do 0,5 km.

Rys. 2.1.4.2. Tabliczka T-3

Tabliczk¹ T-3 (rys. 2.1.4.2) oznacza siê koniec odcin-

ka drogi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo, je¿eli

zastosowano znak z tabliczk¹ T-2.

W przypadku gdy tabliczkê T-2 zastosowano ze znakiem

A-3 lub A-4, znaku z tabliczk¹ T-3 nie nale¿y stoso-

waæ, je¿eli mia³by on byæ umieszczony w odleg³oœci

mniejszej ni¿ 500 m od nastêpnego znaku ostrzegaj¹-

cego, uprzedzaj¹cego o niebezpiecznych zakrêtach,

umieszczonego zgodnie z zasadami podanymi w punk-

tach 2.2.1 ÷ 2.2.4.

Je¿eli dla wyje¿d¿aj¹cych z drogi poprzecznej d³ugoœæ

odcinka niebezpiecznego jest wiêksza ni¿ 500 m, wów-

czas bezpoœrednio za skrzy¿owaniem nale¿y powtórzyæ

znak ostrzegawczy z tabliczk¹ T-2 (rys. 2.1.4.1) z od-

powiednio zmniejszonymi danymi o d³ugoœci tego

odcinka. Przyk³ad oznakowania odcinka niebezpiecz-

nego drogi, na którym wystêpuje skrzy¿owanie

przedstawiono na rys. 2.1.4.3.

Rys. 2.1.4.3. Oznakowanie odcinka niebezpiecznego drogi,

na którym wystêpuje skrzy¿owanie poza

obszarem zabudowanym

2.2. Opisy szczegó³owe

2.2.1. Niebezpieczny zakrêt w prawo

Znak A-1 „niebezpieczny zakrêt w prawo” (rys. 2.2.1.1)

stosuje siê w celu oznakowania pojedynczo wystêpuj¹cego

³uku poziomego, na którym droga skrêca w prawo, je¿eli

k¹t zwrotu ³uku jest wiêkszy ni¿ 5O a promieñ ³uku R wynosi:

– R ≤ 450 m niezale¿nie od przechy³ki ³uku,


