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Rys. 2.2.23.3. Tabliczka T-8

2.2.24. Niebezpieczny zjazd

Rys. 2.2.24.1. Znak A-22

Znak A-22 „niebezpieczny zjazd” (rys. 2.2.24.1)

umieszcza siê przed spadkami pod³u¿nymi drogi wy-

nosz¹cymi na drogach po³o¿onych w terenie górzystym

co najmniej 10%, a na pozosta³ych drogach co naj-

mniej 7%. Je¿eli jednak jednoczeœnie wystêpuj¹ takie

warunki drogowe, jak np.: du¿y spadek poprzeczny,

ostry zakrêt, z³y stan lub ma³a szerokoœæ jezdni, znak

A-22 stosuje siê nawet przy spadkach mniejszych ni¿

wy¿ej podane. Pod znakiem umieszcza siê tabliczkê T-

9 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ wartoœæ spadku z

dok³adnoœci¹ do 1%. Znaku A-22 nie stosuje siê do

oznakowania pochyleñ pod³u¿nych ³¹cznic.

Rys. 2.2.24.2. Tabliczka T-9

2.2.25. Stromy podjazd

Rys. 2.2.25.1. Znak A-23

Znak A-23 „stromy podjazd” (rys. 2.2.25.1) stosuje siê

przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej 8% na dro-

gach po³o¿onych w terenie górzystym i co najmniej 6% -

na pozosta³ych drogach oraz przed innymi wzniesieniami,

na które wjazd jest utrudniony, np. ze wzglêdu na ostre

zakrêty lub z³y stan nawierzchni. Pod znakiem umieszcza

siê tabliczkê T-9 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ wartoœæ nachyle-

nia podjazdu z dok³adnoœci do 1%.

2.2.26. Rowerzyœci

Znak A-24 „rowerzyœci” (rys. 2.2.26.1) stosuje siê przed

miejscami gdzie rowerzyœci wje¿d¿aj¹ na jezdniê z drogi

dla rowerów lub przeje¿d¿aj¹ przez ni¹ po przejeŸdzie

dla rowerzystów. Znak A-24 umieszcza siê przed prze-

jazdem dla rowerzystów na drodze, na której

dopuszczalna prêdkoœæ jest wiêksza ni¿ 60 km/h, a

przy innej prêdkoœci - je¿eli przejazd nie jest dobrze wi-

doczny przez kieruj¹cych pojazdami lub wystêpuje na

odcinku jezdni miêdzy skrzy¿owaniami.

Rys. 2.2.26.1. Znak A-24

Je¿eli kontynuacj¹ drogi dla rowerów jest pas ruchu dla

rowerów wyznaczony na jezdni, oprócz znaku A-24 nale¿y

umieœciæ znak F-19 „pas ruchu dla okreœlonych pojaz-

dów” wskazuj¹cy pas dla rowerów.

Szczegó³owe zasady oznakowania przejazdów dla ro-

werzystów zosta³y okreœlone w punkcie 5.2.6.4.

2.2.27. Spadaj¹ce od³amki

Znak A-25 „spadaj¹ce od³amki” (rys. 2.2.27.1) stosuje

siê przed odcinkami jezdni, na które mog¹ staczaæ siê

od³amki skalne (kamienie), stanowi¹ce niebezpieczeñ-

stwo dla nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.

Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikaæ z obser-

wacji jezdni w pobli¿u zboczy w terenie górskim.

Rys. 2.2.27.1. Znak A-25


