Zwiêkszenie wysokoœci znaku (n = 2) mo¿e nast¹piæ
w razie koniecznoœci podania na nim informacji uzupe³niaj¹cych nie mieszcz¹cych siê na znaku o normalnej
wysokoœci.
Znaki informacyjne oznaczaj¹ce obiekty dla podró¿nych
umieszcza siê bezpoœrednio przed wjazdem do obiektu,
oddzielnie dla obu kierunków ruchu. Je¿eli dojazd do obiektu
mo¿liwy jest tylko z jednego kierunku ruchu, to informacjê
o obiekcie stosuje siê tylko dla tego kierunku. Na drogach
dwukierunkowych dwupasowych o ma³ym natê¿eniu
ruchu dopuszcza siê umieszczenie znaku tylko po tej
stronie jezdni, po której znajduje siê obiekt, stosuj¹c wówczas znak dwustronny (wykonany po obu stronach tarczy).
Na drogach dwujezdniowych, na których mo¿liwy jest
bezpoœredni dojazd do obiektu z obu kierunków, dopusz-

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

Kszta³t i wymiary znaków informacyjnych

a) bez bia³ego pola
Tabela 5.1.

b) z bia³ym polem

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

cza siê umieszczenie znaków tylko po tej stronie jezdni,
po której znajduje siê obiekt, oddzielnie dla ka¿dej z nich.
Na znaku przy wjeŸdzie do obiektu umieszcza siê strza³kê
(rys. 5.1.1.2.a lub 5.1.1.2.b), a je¿eli obiekt jest oddalony
od drogi - strza³kê z napisem podaj¹cym odleg³oœæ do
obiektu (rys. 5.1.1.2.c lub 5.1.1.2.d). W tym drugim przypadku mo¿na te¿ stosowaæ, zale¿nie od sytuacji, strza³ki z
napisami pokazane na rysunku 5.1.1.4.
Rys. 5.1.1.2. Rozmieszczenie strza³ek na znaku przy wjeŸdzie
do obiektu:

a) w prawo
Rys. 5.1.1.3. Rozmieszczenie na znaku napisu podaj¹cego
odleg³oœæ

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

b) w lewo

Rys. 5.1.1.4.

Rozmieszczenie strza³ek i napisów na znaku
oddalonym od obiektu:

c) w prawo z podaniem odleg³oœci

a) po prawej stronie

d) w lewo z podaniem odleg³oœci

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

b) po lewej stronie

Na drogach poza obszarem zabudowanym nale¿y stosowaæ znaki informacyjne o tych obiektach, które
zlokalizowane s¹ bezpoœrednio przy drodze lub w odleg³oœci do 500 m od niej. Nie dotyczy to informacji
o telefonach, jednostkach policji, szpitalach i punktach opa90

trunkowych, które mo¿na umieszczaæ równie¿ wówczas,
gdy obiekt taki znajduje siê w odleg³oœci wiêkszej ni¿
500 m od drogi.
Je¿eli po zjeŸdzie z drogi trasa dojazdu do obiektu zmienia
kierunek, to na skrzy¿owaniach nale¿y powtarzaæ znaki
o obiekcie ze strza³kami wed³ug rysunku 5.1.1.2.a lub
5.1.1.2.b.
Rys. 5.1.1.5.

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

Oznakowanie wjazdu z obu kierunków do
obiektu przy drodze:

a) dwukierunkowej wielopasowej

c) dwujezdniowej

b) dwukierunkowej o ma³ym natê¿eniu ruchu

d) oddalonego od drogi
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W dolnej czêœci tablicy dopuszcza siê stosowanie strza³ek
i napisów okreœlaj¹cych odleg³oœci analogicznie jak na
pojedynczych znakach informacyjnych. Znaki lub ich
symbole na bia³ym polu umieszcza siê na tablicy zbiorczej
w nastêpuj¹cy sposób:
– dwa lub trzy - obok siebie w jednym rzêdzie,
– cztery - w dwóch rzêdach po dwa,
– wyj¹tkowo szeœæ - w dwóch lub trzech rzêdach poziomych.

W razie koniecznoœci umieszczenia w tym samym miejscu
kilku znaków informacyjnych o obiektach, stosuje siê jedn¹
tablicê zbiorcz¹, na której umieszcza siê te znaki lub ich
bia³e pola z symbolami. Tablice te maj¹ kszta³t prostok¹ta
lub kwadratu jak pokazano na rysunku 5.1.1.7.
Na tablicach zbiorczych informacjê o mo¿liwoœci
opró¿niania toalet zainstalowanych w autobusach lub
przyczepach kempingowych, podaje siê w postaci
pokazanej na rysunku 5.1.1.7.a.

Rys. 5.1.1.6. Oznakowanie dojazdu do obiektu oddalonego od drogi
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Rys. 5.1.1.7. Zbiorcza tablica informacyjna o obiektach dla
podró¿nych:

szonej do 400 mm d³ugoœci boku (pkt 5.2.1.3).

a) jednorzêdowa
Rys. 5.2.1.1. Znak D-1

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

b) dwurzêdowa

5.1.2. Tabliczka T-1a
Rys. 5.2.1.2. Tabliczka T-6a

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

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

5.2.1.2. Ustalenie tras z pierwszeñstwem

Rys. 5.1.2.1.

Ustalaj¹c trasy z pierwszeñstwem nale¿y kierowaæ siê
nastêpuj¹cymi zasadami:
a) pierwszeñstwo nadawaæ ulicom stanowi¹cym:
– drogi krajowe,
– drogi wojewódzkie,
– drogi powiatowe,
– po³¹czenia miêdzydzielnicowe,
– trasy komunikacji zbiorowej,
b) w miarê mo¿liwoœci ustalaæ przebieg trasy w taki sposób,
aby nie zmieni³a kierunku na skrzy¿owaniu;
c) trasa z pierwszeñstwem powinna swoimi cechami
geometrycznymi odró¿niaæ siê od ulic przecinaj¹cych
j¹ lub dochodz¹cych do niej;
d) je¿eli dwie drogi z pierwszeñstwem dochodz¹ do
skrzy¿owania innego ni¿ o ruchu okrê¿nym, to nale¿y
utrzymaæ pierwszeñstwo wzd³u¿ jednej z nich, charakteryzuj¹cej siê znacznie wiêkszym natê¿eniem w stosunku do drogi, która zostaje podporz¹dkowana, a gdy

Tabliczka T-1a

5.2. Opisy szczegó³owe
5.2.1. Droga z pierwszeñstwem
5.2.1.1. Zasady ogólne
Znak D-1 „droga z pierwszeñstwem” (rys. 5.2.1.1) stosuje
siê w celu oznaczenia pocz¹tku drogi (trasy) w obszarze
zabudowanym, na której kieruj¹cy ma pierwszeñstwo
na skrzy¿owaniach z innymi drogami a¿ do miejsca,
w którym umieszczony jest znak D-2 (rys. 5.2.2.1). Wzd³u¿
drogi z pierwszeñstwem powtarza siê znaki D-1 o zmniej93

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

wartoœci natê¿eñ s¹ zbli¿one, o wyborze pierwszeñstwa
decyduj¹:
– cechy geometryczne (szerokoœæ jezdni, liczba pasów
ruchu, itp.),
– przewaga ruchu tranzytowego,
– przewaga ruchu komunikacji zbiorowej.
Na skrzy¿owaniach z ruchem okrê¿nym wokó³ placu lub
wyspy, pierwszeñstwo daje siê kieruj¹cym znajduj¹cym
siê na skrzy¿owaniu przed kieruj¹cymi wje¿d¿aj¹cymi na
skrzy¿owanie poprzez zastosowanie znaków A-7 i C-12
(rys. 5.2.1.3.a). Skrzy¿owania z rozszerzonymi wlotami
i ruchem wokó³ wyspy mo¿na oznakowaæ nie stosuj¹c
Rys. 5.2.1.4.

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

a) pierwszeñstwo na obwiedni

a) wzd³u¿ trasy z pierwszeñstwem;

b) pierwszeñstwo na skrzy¿owaniu o rozszerzonych wlotach

b) na samodzielnym skrzy¿owaniu na obszarze zabudowanym
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znaków C-12 zachowuj¹c pierwszeñstwo na jednym
kierunku (rys. 5.2.1.3.b).
W obszarze zabudowanym na skrzy¿owaniach dróg
lokalnych nie zaleca siê okreœlania pierwszeñstwa
znakami.
Nie zaleca siê stosowania zmiany kierunku drogi
z pierwszeñstwem na skrzy¿owaniach typu T, zw³aszcza w przypadkach, gdy natê¿enie ruchu pojazdów
na jednym z wlotów jest niewielkie i nie powoduje
zak³óceñ ruchu pojazdów na pozosta³ych wlotach.

5.2.1.3. Umieszczanie znaków D-1
Znaki D-1 umieszcza siê na pocz¹tku trasy, której nadano
pierwszeñstwo w obszarze zabudowanym oraz bez wzglêdu
na rodzaj obszaru, je¿eli na skrzy¿owaniu trasa z pierwszeñstwem zmienia kierunek i zastosowano tabliczki T-6a.
Znaki D-1 umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m od skrzy¿owania.
Jako zasadê nale¿y przyj¹æ powtarzanie przed ka¿dym
skrzy¿owaniem wzd³u¿ trasy z pierwszeñstwem znaków
D-1 o zmniejszonych wymiarach (pkt 5.2.1.1); mo¿na
ich nie powtarzaæ, je¿eli odleg³oœæ miêdzy skrzy¿owaniami jest nie wiêksza od 50 m. Je¿eli droga z pierwszeñstwem
zmienia kierunek na skrzy¿owaniu, to pod wszystkimi
znakami okreœlaj¹cymi pierwszeñstwo (D-1, A-7, ewentualnie B-20) umieszcza siê odpowiednie odmiany
tabliczek T-6a i T-6c.
Przyk³ady oznakowania skrzy¿owañ, na których droga
z pierwszeñstwem zmienia kierunek pokazano na rysunku 5.2.1.4 (zob. te¿ rys. 2.2.9.8.d i 2.2.9.8.e, pkt
2.2.9).
Znaki D-1 mog¹ byæ umieszczone na skrzy¿owaniach po
umieszczeniu na nich znaków A-7 lub B-20.
Przyk³ad oznakowania odcinków trasy z pierwszeñstwem
pokazano na rysunku 5.2.1.5.

5.2.2.

Koniec drogi z pierwszeñstwem

Rys. 5.2.2.1. Znak D-2

Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeñstwem” (rys. 5.2.2.1)
stosuje siê w celu odwo³ania pierwszeñstwa nadanego
znakiem D-1.

Rys. 5.2.1.5. Oznakowanie odcinków trasy z pierwszeñstwem
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5.2.3. Droga jednokierunkowa

Znaki D-2 umieszcza siê przed skrzy¿owaniem z inn¹ drog¹ z pierwszeñstwem lub dróg równorzêdnych, w
szczególnoœci przed skrzy¿owaniem z ruchem okrê¿nym.
Znaku D-2 nie stosuje siê, je¿eli na drodze stanowi¹cej
poza obszarem zabudowanym kontynuacjê drogi oznaczonej znakiem D-1, na najbli¿szym skrzy¿owaniu
zastosowano znak A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e.
Znak D-2 umieszcza siê w odleg³oœci:
– do 50 m przed skrzy¿owaniem na drogach
o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h,
– do 150 m przed skrzy¿owaniem na drogach
o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h.
Je¿eli na skrzy¿owaniu zastosowano znak A-7, znak ten
umieszcza siê pod znakiem D-2.
Je¿eli znak D-2 zosta³ umieszczony przed skrzy¿owaniem
w odleg³oœci mniejszej ni¿ podano powy¿ej, dodatkowo
pod znakiem D-2 umieszcza siê tabliczkê T-1 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ odleg³oœæ umieszczenia znaku przed
skrzy¿owaniem. Je¿eli na skrzy¿owaniu zastosowano
znak B-20, przed skrzy¿owaniem, pod znakiem D-2
umieszcza siê znak A-7 oraz tabliczkê z napisem „Stop” i
odleg³oœci¹ do skrzy¿owania, jak pokazano na rys. 5.2.2.2.

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

Rys. 5.2.3.1. Znak D-3

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

Rys. 5.2.2.2. Umieszczenie na jednym wsporniku znaku D-2
ze znakiem A-7 i tabliczk¹ uprzedzaj¹c¹
o zastosowaniu znaku B-20.

Na jezdniach jednokierunkowych znak D-2 nale¿y
powtarzaæ po lewej stronie jezdni.
Przyk³ady zastosowania znaku D-2 pokazano na rysunkach:
5.2.1.3.a, 5.2.1.3.c, 5.2.1.3.d, 5.2.1.4.b i 5.2.1.5.

Rys. 5.2.3.2. Znak D-3 z tabliczk¹ T-22
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Przyk³ad zastosowania znaków D-3 na drodze dwujezdniowej pokazano na rysunku 5.2.3.3.

w miejscu wjazdu. Przyk³ady zastosowania znaków D4a pokazano na rysunku 5.2.4.2. Znak D-4a umieszcza
siê bezpoœrednio za skrzy¿owaniem.

Rys. 5.2.4.1. Znak D-4a

Rys. 5.2.4.2. Zastosowanie znaków D-4a

Zaleca siê stosowanie znaku D-4b przy zmianach organizacji ruchu powoduj¹cych czasow¹ nieprzejezdnoœæ
drogi oraz w sytuacjach, gdy znak D-4a mo¿e byæ trudny
do zauwa¿enia przez kieruj¹cych.
Rys. 5.2.3.3. Oznakowanie kierunków ruchu na drodze
dwujezdniowej

5.2.4. Droga bez przejazdu
Znak D-4a „droga bez przejazdu” (rys. 5.2.4.1) stosuje siê
w celu oznaczenia wjazdu na drogê, której przeciwleg³y
koniec nie ma po³¹czenia z inn¹ drog¹. Stosuje siê go tak¿e
na drodze, która ma po³¹czenia z innymi drogami, ale tworz¹
one uk³ad zamkniêty, a wyjazd z obszaru jest mo¿liwy tylko

Rys. 5.2.4.3. Znak D-4b wskazuj¹cy drogê bez przejazdu z prawej
strony
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Znak D-4b „wjazd na drogê bez przejazdu” (rys. 5.2.4.3)
stosuje siê w celu uprzedzenia, ¿e droga znajduj¹ca siê
za skrzy¿owaniem jest drog¹ bez przejazdu. Znak D-4b
umieszcza siê przed skrzy¿owaniem z tak¹ drog¹. W
zale¿noœci od warunków lokalnych mo¿e on byæ
uzupe³nieniem znaku D-4a lub wystêpowaæ samodzielnie,
je¿eli wjazd mo¿liwy jest tylko z jednego kierunku ruchu
(rys. 5.2.4.4).

pocz¹tkiem zwê¿onego odcinka drogi, którego przeciwleg³y kraniec zosta³ oznakowany znakiem B-31.
Zasady ustalania pierwszeñstwa na zwê¿onym odcinku drogi podano w punkcie 3.2.32, a oznakowanie
takiego odcinka pokazano na rysunku 3.2.16.2.

Rys. 5.2.5. 1. Znak D-5

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

Rys. 5.2.6.1. Znak D-6

Rys. 5.2.4.4. Zastosowanie znaku D-4b

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

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

Rys. 5.2.6.2. Znak D-6a

Rys. 5.2.4.5. Znak D-4b wskazuj¹cy drogê bez przejazdu z
lewej strony

Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” (rys. 5.2.6.2) stosuje siê w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do
przeje¿d¿ania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchniê przejazdu stanowi czêœæ drogi wyznaczona znakiem
poziomym P-11.
Znak D-6b „przejœcie dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” (rys. 5.2.6.3) stosuje siê w celu oznaczenia miejsca
przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz miejsca
przeje¿d¿ania rowerzystów w poprzek drogi.

5.2.5. Pierwszeñstwo na zwê¿onym odcinku drogi
Znak D-5 „pierwszeñstwo na zwê¿onym odcinku drogi”
(rys. 5.2.5.1) stosuje siê w celu poinformowania
kieruj¹cych o pierwszeñstwie wjazdu na zwê¿ony odcinek
drogi przed pojazdami jad¹cymi z przeciwnego kierunku.
Znak D-5 umieszcza siê w odleg³oœci do 20 m przed
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Powierzchniê przejœcia i przejazdu wyznacza siê znakami poziomymi P-10 i P-11 umieszczonymi obok siebie.
Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza siê w odleg³oœci do
0,5 m od krawêdzi przejœcia lub przejazdu od strony
nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.

Rys. 5.2.6.5. Tabliczka T-27

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

Rys. 5.2.6.3. Znak D-6b

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

Rys. 5.2.6.4. Oznakowanie przejœcia dla pieszych na drodze
dwujezdniowej

Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o szerokoœci ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych
o szerokoœci ponad 10 m zaleca siê umieszczenie dodatkowo znaków D-6, D-6a i D-6b nad jezdni¹. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych, b¹dŸ o du¿ej wypadkowoœci, dopuszcza siê nanoszenie lic znaków D-6, D-6a i
D-6b na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej ¿ó³tozielonej lub pomarañczowej.
Dla oznaczenia miejsca przejœæ dla pieszych szczególnie uczêszczanych przez dzieci pod znakiem D-6
lub D-6b umieszcza siê tabliczkê T-27.

Rys. 5.2.6.6. Oznakowanie przejœæ dla pieszych przy szkole
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5.2.6.2. Zasady lokalizowania przejœæ dla pieszych
Wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejœcia dla pieszych
nale¿y dokonaæ po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz mo¿liwoœci zapewnienia bezpieczeñstwa uczestnikom ruchu uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci:
– Ÿród³a i cele ruchu pieszych,
– kierunki ruchu pieszych,
– rozk³ad ruchu pieszych w ci¹gu doby,
– natê¿enie ruchu pieszych,
– natê¿enie ruchu ko³owego na drodze, przez któr¹ wyznaczone ma byæ przejœcie,
– geometriê drogi.
Potrzebê wyznaczenia przejœcia oraz jego lokalizacjê
nale¿y z tego wzglêdu szczegó³owo przeanalizowaæ i
dokonaæ wyboru stosuj¹c poni¿sze zasady:
a) poza obszarami zabudowanymi przejœcia nale¿y wyznaczaæ na obci¹¿onych ruchem pieszym skrzy¿owaniach oraz rejonach przystanków autobusowych, szkó³,
zak³adów pracy, itp.,
b) w obszarach zabudowanych wyznaczenie przejœæ przez
drogi dwujezdniowe lub wyodrêbnione z jezdni torowiska
tramwajowe w rejonach podanych w punkcie a) jest
niezbêdne,
c) przejœcia powinny koncentrowaæ mo¿liwie najwiêksz¹
liczbê pieszych przekraczaj¹cych drogê, przy czym
lokalizacja tych przejœæ powinna uwzglêdniaæ najkrótsz¹ drogê miêdzy Ÿród³em a celem ruchu pieszych,
d) przejœcia nale¿y lokalizowaæ przede wszystkim przy
skrzy¿owaniach dróg,
e) odleg³oœci miêdzy przejœciami poza obszarem zabudowanym nie powinny byæ mniejsze ni¿ 500 m, a w obszarze
zabudowanym:
– 100 m na drogach jednojezdniowych,
– 200 m na drogach dwujezdniowych,
f) przejœcia miêdzy skrzy¿owaniami nale¿y lokalizowaæ
w miejscach zapewniaj¹cych wzajemn¹ widocznoœæ
pieszych i kieruj¹cych pojazdami; nie nale¿y wyznaczaæ
przejœæ za wzniesieniami, na ³ukach poziomych i za tymi
³ukami, w miejscach zas³oniêtych przez budynki, zieleñ
lub inne obiekty znajduj¹ce siê przy drodze,
g) przejœcia w miastach nale¿y wyznaczaæ w zasadzie tylko przez ulice uk³adu podstawowego uznane za trasy z
pierwszeñstwem; przez pozosta³e ulice dopuszcza siê
wyznaczanie przejœæ w rejonach szkó³ i innych obiektów, do których uczêszczaj¹ dzieci, lub zak³adów przemys³owych, gdzie wystêpuje du¿a koncentracja ruchu
pieszych,
h) wyznaczaj¹c przejœcia w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej nale¿y, je¿eli to tylko mo¿liwe,
uwzglêdniæ nastêpuj¹c¹ jego lokalizacjê w stosunku do
znaku oznaczaj¹cego przystanek:
– przed znakiem D-15 lub D-16 (rys. 5.2.6.7.a),
– za znakiem D-17 (rys 5.2.6.7.b),

i) lokalizuj¹c przejœcia na skrzy¿owaniach nale¿y wyznaczaæ je na wszystkich jezdniach, w poprzek których dopuszczone zosta³o przekroczenie jezdni; w
sytuacjach wynikaj¹cych z warunków ruchu mo¿na wyznaczyæ przejœcia nie na wszystkich wlotach,
co pokazano na rysunku 5.2.6.8.
Rys. 5.2.6.7. Wyznaczanie przejœæ dla pieszych w rejonie
przystanków

a) autobusowych

b) tramwajowych
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Je¿eli nawierzchnia jezdni nie nadaje siê do umieszczenia
znaku poziomego oznaczaj¹cego przejœcie dla pieszych,
a istnieje potrzeba ustalenia przejœcia, przejœcie to mo¿na
wyznaczyæ tylko znakami D-6 umieszczaj¹c je po obu
stronach drogi. Zaleca siê, aby by³y to znaki dwustronne.

Rys. 5.2.6.9.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.8. Koniec drogi ekspresowej

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

5.2.7. Droga ekspresowa

Rys. 5.2.8.1. Znak D-8

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

5.2.9. Autostrada
Rys. 5.2.7.1.

Znak D-7

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

Rys. 5.2.9.1. Znak D-9

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

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

5.2.11. Pocz¹tek pasa ruchu dla autobusów

Rys. 5.2.9.2. Tabliczka T-28

Na pocz¹tku odcinka autostrady bezp³atnej bêd¹cej kontynuacj¹ autostrady p³atnej umieszcza siê znak D-9 z
tabliczk¹ T-28a (rys. 5.2.9.3) wskazuj¹c¹ koniec odcinka
autostrady, za przejazd którym pobierana jest op³ata.

Rys. 5.2.9.3.

Tabliczka T-28a

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

5.2.10. Koniec autostrady

Rys. 5.2.11.1. Znak D-11

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

Rys. 5.2.10.1. Znak D-10

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

Rys. 5.2.11.2. Znak D-11a

Wydzielenie pasów ruchu tylko dla autobusów (trolejbusów) jest jednym ze œrodków usprawniaj¹cych ruch tych
pojazdów na obci¹¿onych ruchem ulicach i przyczynia
siê do poprawy regularnoœci ich kursowania. Stosowanie
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wydzielonych pasów ruchu powinno byæ poprzedzone
wszechstronn¹ analiz¹ warunków ruchu na jezdni,
uwzglêdniaj¹c¹ oprócz natê¿enia ruchu ró¿nych rodzajów pojazdów tak¿e czas przejazdu i czas zatrzymañ.
Szczegó³owe pomiary tych parametrów nale¿y wykonaæ
przed wyznaczeniem pasów i po ich wyznaczeniu, w celu
okreœlania efektywnoœci zastosowanego rozwi¹zania.
Wydzielanie pasów ruchu mo¿e byæ stosowane w zró¿nicowanym zakresie. Gdy ruch odbywa siê doœæ swobodnie
a wystêpuj¹ tylko punktowe utrudnienia w przejeŸdzie
pojazdów komunikacji publicznej, wówczas zaleca siê
wydzielanie pasów tylko na krótkich odcinkach w rejonach wystêpuj¹cych w ruchu utrudnieñ. Mo¿na przy tym
stosowaæ inne zmiany w organizacji ruchu, jak np. ograniczenie postoju lub zatrzymania pojazdów, eliminacjê
skrêtów, eliminacjê innych pojazdów z pewnych odcinków jezdni, itp. Na skrzy¿owaniach, na których ruch jest
kierowany przy u¿yciu sygnalizacji œwietlnej, d³ugoœæ wydzielonego pasa ruchu powinna przekraczaæ d³ugoœæ
kolejki pojazdów tworz¹cych siê na s¹siednich pasach
ruchu. Je¿eli trudne warunki ruchu wystêpuj¹ na kilku
s¹siednich skrzy¿owaniach i powoduj¹ blokowanie odcinków miêdzy nimi, to pas ruchu dla autobusów mo¿e
byæ przeprowadzony przez kilka s¹siednich skrzy¿owañ.
Przeznaczenie czêœci jezdni dla zbiorowej komunikacji
publicznej i pozostawienie na pozosta³ej czêœci ruchu
innych pojazdów, mo¿e byæ uzasadnione nawet wówczas,
gdy dla tych pojazdów pozostaje tylko jeden pas ruchu.
Zale¿y to od liczby autobusów i przewo¿onych pasa¿erów. Minimalne natê¿enie ruchu autobusów, przy którym
straty czasu ponoszone przez jad¹cych innymi pojazdami
s¹ równowa¿one przez korzyœci pasa¿erów komunikacji
zbiorowej - zale¿y od stopnia nasycenia wlotów na skrzy¿owaniu z sygnalizacj¹ œwietln¹ kieruj¹c¹ ruchem. Przy
wysokim stopniu nasycenia (3000 pojazdów na godzinê
sygna³u zielonego na dwóch pasach, odpowiada nasyceniu 0,95), stosowanie wydzielonych pasów jest uzasadnione
nawet przy ma³ym ruchu autobusów.
Je¿eli sytuacje lokalne nie zmuszaj¹ do stosowania innych œrodków, to dla autobusów (trolejbusów) nale¿y
wydzielaæ prawy skrajny pas jezdni. Wydzielenie pasa po
lewej stronie mo¿e byæ uzasadnione skrêcaniem autobusów (trolejbusów) w lewo lub jazd¹ na wprost przy
obowi¹zuj¹cym zakazie skrêtu w lewo. Dla oznakowania
wydzielonych czêœci jezdni dla autobusów (trolejbusów)
w kierunku przeciwnym do ruchu pozosta³ych pojazdów
stosuje siê znaki B-2 i F-18b zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 3.2.2 i 7.2.18.

Znak D-12 powinien mieæ wymiary takie, jak ustalono dla
znaków du¿ych; stosuje siê go, gdy d³ugoœæ odcinka pasa
dla autobusów miêdzy skrzy¿owaniami przekracza 400 m
oraz umieszcza obok jezdni w po³owie tego odcinka.

Rys. 5.2.12.1. Znak D-12

Rys. 5.2.12.2. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów

5.2.12. Pas ruchu dla autobusów
Znak D-12 „pas ruchu dla autobusów” (rys. 5.2.12.1)
stosuje siê w celu potwierdzenia wystêpowania takiego pasa
na ca³ym odcinku miêdzy skrzy¿owaniami.

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

Rys. 5.2.13.2. Znak D-13a

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

Rys. 5.2.13.1. Znak D-13

Na odcinkach oznakowanych znakiem D-13 „pocz¹tek pasa
ruchu powolnego” (rys. 5.2.13.1) nale¿y zastosowaæ oznakowanie jak w punkcie 5.2.13.2, ewentualnie dla jezdni
dwukierunkowych zastosowaæ przekrój dwupasowy.

5.2.13.2. Pocz¹tek pasa ruchu
Znak D-13a „pocz¹tek pasa ruchu” (rys. 5.2.13.2) stosuje siê w celu wskazania pocz¹tku dodatkowego pasa ruchu
na jezdni jednokierunkowej. Na znaku D-13a wskazuje
siê rzeczywi st¹ liczbê pasów ruchu. Znak D-13a
umieszcza siê w odleg³oœci do 100 m przed pocz¹tkiem
dodatkowego pasa ruchu. Zaleca siê umieszczenie dodatkowo znaku D-13a z tabliczk¹ T-1a w odleg³oœci do
400 m przed pocz¹tkiem dodatkowego pasa ruchu.

Rys. 5.2.13.3. Znak D-13b

Znak D-13b „pocz¹tek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej” (rys. 5.2.13.3) stosuje siê w celu wskazania
pocz¹tku dodatkowego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej. Znak D-13b umieszcza siê w odleg³oœci do
50 m przed pocz¹tkiem dodatkowego pasa ruchu. Zaleca siê umieszczenie dodatkowo znaku D-13b z
tabliczk¹ T-1a w odleg³oœci do 200 m przed pocz¹tkiem dodatkowego pasa ruchu. Na odcinku o trzech
pasach ruchu w odleg³oœciach co 300 - 500 m umieszcza siê znaki F-15 wskazuj¹ce niesymetryczny podzia³
jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu.
Znaki D-13a i D-13b powinny mieæ wymiary takie jak ustalono dla znaków wielkich lub du¿ych. Znaki wielkie stosuje
siê na autostradach, a znaki du¿e na pozosta³ych drogach.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje siê na wzniesieniach, na
których wystêpuje znaczne zmniejszenie prêdkoœci samochodów ciê¿arowych.
Przy wyznaczaniu dodatkowego pasa ruchu na wzniesieniu nale¿y uwzglêdniæ:
– wartoœæ pochylenia pod³u¿nego drogi,
– d³ugoœæ odcinka wzniesienia,
– natê¿enie ruchu pojazdów,
– udzia³ w ruchu samochodów ciê¿arowych i ci¹gników
rolniczych.
Minimalna d³ugoœæ dodatkowego pasa ruchu wynosi
500 m.
Poza wzniesieniami dodatkowe pasy ruchu stosuje siê na
odcinkach jezdni dwukierunkowych, których nawierzchnia pozwala na wyznaczenie trzech pasów ruchu.
Dodatkowe pasy ruchu na jezdniach dwukierunkowych
wyznacza siê poza skrzy¿owaniami na odcinkach, na
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których nie wystêpuje ruch pieszych i rowerzystów lub
odbywa siê on poza jezdni¹. Na odcinkach, na których
zastosowano dodatkowe pasy ruchu oznaczone znakiem
D-13a lub D-13b, nie dopuszcza siê wyznaczenia przejœæ
dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Na odcinkach dróg z dodatkowymi pasami ruchu nie powinny
wystêpowaæ zjazdy. W przypadku wystêpowania zjazdu
na jezdni dwukierunkowej nie dopuszcza siê mo¿liwoœci
skrêcania w lewo ze zjazdu na drogê oraz z drogi do zjazdu.
Rys. 5.2.13.4. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu
na jezdni jednokierunkowej:

a) z poszerzeniem jezdni z lewej strony

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

b) z poszerzeniem jezdni z prawej strony

107

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

Rys. 5.2.14.2. Znak D-14a

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

Rys. 5.2.13.5. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu
na jezdni dwukierunkowej

5.2.14. Koniec pasa ruchu

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

Rys. 5.2.14.1. Znak D-14

Rys. 5.2.14.4. Znak D-14b
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Znaki D-14, D-14a i D-14b powinny byæ umieszczone
w odleg³oœci:
– 100 ÷ 150 m przed koñcem pasa ruchu na drogach
o dopuszczalnej prêdkoœci wiêkszej ni¿ 60 km/h,
– 50 ÷ 100 m przed koñcem pasa ruchu na drogach
o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h.
Znak D-14a powinien byæ powtórzony po lewej stronie jezdni.
Wymiary oraz zasady stosowania w zale¿noœci od rodzaju drogi s¹ analogiczne jak dla znaku D-13a. Na drogach
dwupasowych o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h,
dopuszcza siê stosowanie znaków D-14, D-14a o wymiarach jak dla znaków œrednich.
Przyk³ad zastosowania znaków D-14a i D-14b do oznakowania dodatkowego pasa ruchu pokazano na
rysunkach 5.2.13.4 i 5.2.13.5.

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

5.2.16. Przystanek trolejbusowy

5.2.15. Przystanek autobusowy

Rys. 5.2.16.1. Znak D-16

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

5.2.17. Przystanek tramwajowy
Rys. 5.2.15.1. Znak D-15

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

Rys. 5.2.17.1. Znak D-17

Znak D-17 „przystanek tramwajowy” (rys. 5.2.17.1)
stosuje siê w celu oznaczenia przystanku dla tramwajów.
Wymiary i zasady stosowania oraz umieszczania znaku
D-17 s¹ takie same jak znaku D-15; jednak je¿eli przystanek jest wyposa¿ony w wyodrêbnion¹ z jezdni wysepkê
dla pasa¿erów, to znak D-17 umieszcza siê na tej wysepce,
a nie przy krawêdzi jezdni.

5.2.18. Parking
Znak D-18 „parking” (rys. 5.2.18.1) stosuje siê w celu
oznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojazdów
(zespo³ów pojazdów) z wyj¹tkiem przyczep kempin-
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gowych. Je¿eli na parkingu dopuszczone jest pozostawienie na postoju przyczep kempingowych pod
znakiem D-18 umieszcza siê tabliczkê T-23e. Je¿eli parking przeznaczony jes t do pos toju tylko
okreœlonego rodzaju pojazdów, w dolnej czêœci
znaku umieszcza siê symbol pojazdu barwy bia³ej
zgodny z przedstawionymi na tabliczkach T-23 lub
na znaku F-20.

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

Rys. 5.2.18.5. Tabliczka T-30d

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

Rys. 5.2.18.1. Znak D-18

Rys. 5.2.18.6. Tabliczka T-30e

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

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

Rys. 5.2.18.7. Tabliczka T-30f

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

Rys. 5.2.18.8. Tabliczka T-30g
Rys. 5.2.18.2. Tabliczka T-30a

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

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

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

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

Rys. 5.2.18.4. Tabliczka T-30c

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

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

Rys. 5.2.18.11. Tabliczka T-3a

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

W dolnej czêœci znaku D-18 dopuszcza siê umieszczenie napisu okreœlaj¹cego rodzaj parkingu, np. leœny,
p³atny, strze¿ony, itp. lub symbol 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 mog¹ byæ umieszczone tabliczki okreœlaj¹ce u¿ytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których
parking jest przeznaczony, np. tylko dla zaopatrzenia, tylko dla karetek pogotowia, itp., ewentualnie z podaniem w
jakich godzinach wynikaj¹ce st¹d ograniczenia dotycz¹ innych uczestników ruchu. Tabliczki z takimi napisami
nale¿y wykonywaæ analogicznie jak tabliczki do znaków zakazu.
W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby niepe³nosprawnej o ograniczonej
sprawnoœci ruchowej oraz kieruj¹cego pojazdem przewo¿¹cego tak¹ osobê, pod znakiem D-18a umieszcza
siê tabliczkê T-29 (rys. 5.2.18.13).

Rys. 5.2.18.13. Tabliczka T-29

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

Rys. 5.2.18.14. Znak D-18b

5.2.19. Postój taksówek

Rys. 5.2.18.12. Znak D-18a

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

stosuje siê w celu oznaczenia koñca odcinka jezdni przeznaczonego do postoju taksówek osobowych i
umieszcza na jego koñcu.
W celu oznaczenia koñca postoju taksówek baga¿owych stosuje siê znak D-20a „koniec postoju taksówek
baga¿owych” (rys. 5.2.20.2).

Rys. 5.2.20.2. Znak D-20a

5.2.21. Szpital
Rys. 5.2.19.2. Znak D-19a

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

Rys. 5.2.21.l. Znak D-21

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

5.2.22. Policja

5.2.20. Koniec postoju taksówek

Rys. 5.2.22.1. Znak D-21a
Rys. 5.2.20.1. Znak D-20

Znak D-20 „koniec postoju taksówek” (rys. 5.2.20.1)

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

5.2.23. Punkt opatrunkowy

Rys. 5.2.24.2. Znak D-23a

5.2.25. Telefon

Rys. 5.2.23.1. Znak D-22

Znak D-22 „punkt opatrunkowy” (rys. 5.2.23.1) stosuje siê w zasadzie poza miastami w celu wskazania
obiektu, w którym uczestnik ruchu mo¿e uzyskaæ pomoc medyczn¹.
Rys. 5.2.25.1. Znak D-24

5.2.24. Stacja paliwowa

Znak D-24 „telefon” (rys. 5.2.25.1) stosuje siê poza miastami w celu oznaczenia obiektu z ogólnodostêpnym
aparatem telefonicznym.
Znaku D-24 nie nale¿y umieszczaæ ³¹cznie z innymi
znakami o obiektach, w których na ogó³ znajduj¹ siê
telefony ogólnodostêpne, np. restauracje, hotele, kempingi, itp.
Je¿eli telefon nie jest dostêpny przez ca³¹ dobê, to w
dolnej czêœci znaku podaje siê w jakich godzinach jest
dostêpny.
Rys. 5.2.24.1. Znak D-23

5.2.26. Poczta

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

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

Rys. 5.2.26.1. Znak D-25

113

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

Rys. 5.2.28.1. Znak D-26a

5.2.29. Myjnia
Rys. 5.2.26.2. Znak D-25 z symbolem s³uchawki telefonicznej

5.2.27. Stacja obs³ugi technicznej

Rys. 5.2.29.1. Znak D-26b

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

Rys. 5.2.27.1. Znak D-26

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

5.2.30. Toaleta publiczna

5.2.28. Wulkanizacja

Rys. 5.2.30.1. Znak D-26c

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

Znak D-26c „toaleta publiczna” (rys. 5.2.30.1) umieszcza siê przy zlokalizowanych przy drodze
ogólnodostêpnych toaletach. Je¿eli w toalecie znajduje siê urz¹dzenie do opró¿niania toalet zainstalowanych
w autobusach i przyczepach kempingowych, w dolnej
czêœci znaku umieszcza siê napis „BUS” (rys. 5.2.30.2).
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gastronomicznej uczestników ruchu w zakresie wiêkszym ni¿ lokale oznaczone znakiem D-27. Znaków D-27
i D-28 nie nale¿y umieszczaæ dla oznaczenia obiektów, przy których brak jest zorganizowanych poza
drog¹ miejsc postoju.

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

5.2.31. Natrysk

Rys. 5.2.33.1. Znak D-28

5.2.34. Hotel (motel)

Rys. 5.2.31.1. Znak D-26d

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

5.2.32. Bufet lub kawiarnia
Rys. 5.2.34.1. Znak D-29

Znak D-29 „hotel (motel)” (rys. 5.2.34.1) stosuje siê w
celu wskazania, w zasadzie poza miastami, obiektów
œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie wynajmu pokoi lub
³ó¿ek na krótki okres czasu. Znaków tych nie nale¿y
umieszczaæ przed obiektami rezerwowanymi w ca³oœci
na d³u¿sze pobyty wypoczynkowe lub zwi¹zanymi z
inn¹ dzia³alnoœci¹, a u¿yczaj¹cymi noclegów uczestnikom ruchu tylko sporadycznie.
Rys. 5.2.32.1. Znak D-27

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

5.2.33. Restauracja
Znak D-28 „restauracja” (rys. 5.2.33.1) stosuje siê
w celu wskazania lokali przygotowanych do obs³ugi

5.2.35. Obozowisko (kemping)
Znak D-30 „obozowisko (kemping)” (rys. 5.2.35.1) stosuje siê w celu wskazania miejsca umo¿liwiaj¹cego
uczestnikom ruchu rozbicie namiotu, ustawienie samochodu i przyczepy kempingowej. Znakiem tym nale¿y
oznaczaæ takie miejsca, które s¹ wyposa¿one w niezbêdne urz¹dzenia sanitarne, okreœlone odrêbnymi
przepisami.
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5.2.38. Schronisko m³odzie¿owe

Rys. 5.2.35.1. Znak D-30
Rys. 5.2.38.1. Znak D-33

5.2.36. Obozowisko (kemping) wyposa¿one
w pod³¹czenia elektryczne dla przyczep

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

5.2.39. Punkt informacji turystycznej

Rys. 5.2.36.1. Znak D-31

Znak D-31 „obozowisko (kemping) wyposa¿one w
pod³¹czenia elektryczne dla przyczep” (rys. 5.2.36.1)
stosuje siê w celu oznaczenia kempingów, które
posiadaj¹ pod³¹czenia elektryczne dla przyczep
kempingowych.

5.2.37. Pole biwakowe

Rys. 5.2.39.1. Znak D-34

Znak D-34 „punkt informacji turystycznej” (rys.
5.2.39.1) stosuje siê w celu wskazania uczestnikom
ruchu obiektów, w których zorganizowana jest informacja turystyczna zapewniona przez personel. Znaków
tych nie nale¿y stosowaæ do oznaczenia punktów z informacj¹ wizualn¹ (mapy, plakaty, schematy, wykazy
adresów, itp.), umieszczonej, np. na parkingach przydro¿nych.

5.2.40. Informacja radiowa o ruchu drogowym
Rys. 5.2.37.1. Znak D-32

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

Znak D-34a „informacja radiowa o ruchu drogowym”
(rys. 5.2.40.1) stosuje siê w celu poinformowania jad¹cych o mo¿liwoœci uzyskania przez radio informacji
dotycz¹cych warunków ruchu, w szczególnoœci jego
p³ynnoœci, przejezdnoœci dróg oraz warunków atmosferycznych. Znak D-34a informuje wy³¹cznie o
stacjach, które w systemie RDS automatycznie przekazuj¹ komunikaty dotycz¹ce warunków ruchu
drogowego.
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Rys. 5.2.41.2. Znak D-35a

5.2.42. Przejœcie nadziemne dla pieszych
Rys. 5.2.40.1. Znak D-34a

Na bia³ym polu znaku umieszcza siê napis „Radio” a
pod nim znak identyfikacyjny (nazwê) stacji. Na dole
na niebieskim tle podaje siê dane o czêstotliwoœci, z
wymienieniem jednostek (MHz, kHz). Dodatkowo
mo¿na podaæ czas nadawania wiadomoœci dla kieruj¹cych.
Zastosowanie na znaku D-34a napisu, okreœlaj¹cego
dane o falach radiowych, nale¿y uzgodniæ z odpowiedni¹ jednostk¹ zajmuj¹c¹ siê radiokomunikacj¹.
Znak D-34a umieszcza siê poza obszarem zabudowanym
przede wszystkim na drogach o du¿ym natê¿eniu ruchu,
na których tworz¹ siê uci¹¿liwe dla jad¹cych zatamowania („korki”). Je¿eli radiostacja ma zasiêg lokalny (UKF),
to znaki umieszcza siê tylko w jej zasiêgu. Znaki D-34a
nie powinny byæ umieszczone w odleg³oœciach mniejszych
ni¿ co 30 km.

Rys. 5.2.42.1. Znak D-36

Znak D-36 „przejœcie nadziemne dla pieszych” (rys.
5.2.42.1) stosuje siê w celu wskazania pieszym miejsca, w którym mog¹ przedostaæ siê na przeciwn¹ stronê
drogi przechodz¹c nad jezdni¹. Ze wzglêdu na to, ¿e
przejœcia nadziemne (k³adki) i wejœcia na nie s¹ z regu³y dobrze widoczne, stosowanie tego znaku powinno byæ
ograniczone.

5.2.41. Przejœcie podziemne dla pieszych

Rys. 5.2.42.2. Znak D-36a
Rys. 5.2.41.1. Znak D-35

Znak D-35 „przejœcie podziemne dla pieszych” (rys.
5.2.41.1) stosuje siê w celu wskazania pieszym miejsca,
w którym mog¹ przedostaæ siê na przeciwn¹ stronê drogi
przechodz¹c pod jezdni¹.
Znak D-35 nale¿y umieszczaæ w s¹siedztwie wejœcia do
przejœcia podziemnego, w miejscu zapewniaj¹cym widocznoœæ tego wejœcia.
Je¿eli przejœcie podziemne wyposa¿one jest tak¿e w schody ruchome, to obok znaku D-35 lub bezpoœrednio przy
schodach umieszcza siê dodatkowo znak D-35a „schody ruchome w dó³” (rys. 5.2.41.2). Znak ten mo¿e byæ
stosowany samodzielnie.

Je¿eli przejœcie nadziemne wyposa¿one jest tak¿e w
schody ruchome, to obok znaku D-36 lub bezpoœrednio przy schodach, umieszcza siê dodatkowo znak
D-36a „schody ruchome w górê” (rys. 5.2.42.2). Znak
ten mo¿e byæ stosowany samodzielnie.

5.2.43. Tunel
Znak D-37 „tunel” (rys. 5.2.43.1) stosuje siê w celu
poinformowania kieruj¹cych o wjeŸdzie do tunelu.
Znak D-37 umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m przed
wjazdem do tunelu.
W przypadku potrzeby okreœlenia d³ugoœci tunelu, w dolnej
czêœci znaku mo¿na umieœciæ informacjê analogiczn¹ jak
na tabliczce T-2, przy czym strza³ki i napis s¹ barwy bia³ej.
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Znak D-39 „dopuszczalne prêdkoœci” (rys. 5.2.45.1)
stosuje siê w celu poinformowania osób wje¿d¿aj¹cych
do Polski o podstawowych prêdkoœciach dopuszczalnych na drogach w kraju.
Znak D-39 powinien mieæ wymiary: d³ugoœæ podstawy
3500 mm, wysokoœæ 4000 mm, bez wzglêdu na miejsce
zastosowania.
Znaki D-39 umieszcza siê na drogach wjazdowych do kraju w pobli¿u punktów kontroli celnej.
Rys. 5.2.43.1. Znak D-37

5.2.46. Strefa zamieszkania

5.2.44. Koniec tunelu

Rys. 5.2.46.1. Znak D-40

Rys. 5.2.44.1.

Znak D-38

Znak D-38 „koniec tunelu” (rys. 5.2.44.1) stosuje
siê w celu poinformowania kieruj¹cych o wyjeŸdzie z
tunelu. Znak D-38 umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m
za wyjazdem z tunelu.

5.2.45. Dopuszczalne prêdkoœci

Znak D-40 „strefa zamieszkania” (rys. 5.2.46.1) stosuje siê w celu oznakowania ustalonej strefy
zamieszkania, w której obowi¹zuj¹ szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeñstwo pieszych przed
pojazdami, ograniczenie prêdkoœci do 20km/h,
parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).
Znaki D-40 maj¹ wymiary: d³ugoœæ podstawy 900 mm,
wysokoœæ 600 mm.
Umieszcza siê je na pocz¹tku strefy zamieszkania
na wszystkich drogach doprowadzaj¹cych do niej
ruch. Strefy te ustala siê w obszarach zabudowanych
na ulicach, równie¿ pojedynczych, na których w zasadzie odbywa siê ruch tylko docelowy, przede wszystkim
w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych
i zabytkowych (starówkach). Ustalenie takich stref powinno byæ poprzedzone szczegó³ow¹ analiz¹
zasadnoœci ich umieszczenia opart¹ m.in. o statystykê wypadków drogowych.
Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których
parametry geometryczne umo¿liwiaj¹ jazdê z prêdkoœci¹ przekraczaj¹c¹ prêdkoœæ dopuszczaln¹ zaleca
siê stosowanie urz¹dzeñ lub rozwi¹zañ wymuszaj¹cych powoln¹ jazdê (progi zwalniaj¹ce, zmiany
kierunku jazdy, punktowe przewê¿enia jezdni). Rozwi¹zania takie mog¹ nie byæ oznakowane znakami
ostrzegawczymi.
Na skrzy¿owaniach dróg w strefie zamieszkania, pierwszeñstwo nie powinno byæ okreœlone znakami, z
wyj¹tkiem skrzy¿owañ, na których ze wzglêdu na ograniczon¹ widocznoœæ nale¿y oznakowaæ wlot znakiem
B-20. W takim przypadku na drodze z pierwszeñstwem
stosuje siê znaki A-6a ÷ A-6e.

Rys. 5.2.45.1. Znak D-39
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5.2.48.2. Ustalenie granic obszaru zabudowanego

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

5.2.48. Obszar zabudowany
5.2.48.1. Zasady ogólne

Rys. 5.2.48.1. Znak D-42

Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego znakiem
D-42 powinna byæ powi¹zana z wystêpuj¹c¹ wzd³u¿
drogi zabudow¹ o charakterze mieszkalnym i wystêpuj¹cym na drodze ruchem pieszych.
Znak D-42 powinien byæ umieszczony w pobli¿u miejsca, w którym nastêpuje wyraŸna zmiana charakteru
zagospodarowania otoczenia drogi. Znak D-42 powinien
byæ powi¹zany z takimi elementami zagospodarowania drogi jak:
– pocz¹tek chodnika,
– wyjazdy bramowe z posesji,
– pas postojowy lub parking wyznaczony wzd³u¿ jezdni,
– skrzy¿owanie.
Jako obszar zabudowany nie powinny byæ oznakowane miejsca, w których:
– zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi i nie
jest z ni¹ bezpoœrednio zwi¹zana,
– strefy przedmieœæ, w których zabudowa ma charakter handlowo-us³ugowy (hurtownie, warsztaty, du¿e
sklepy), je¿eli nie wi¹¿e siê z ni¹ intensywny ruch
pieszych w pobli¿u drogi,
– koniecznoœæ ograniczenia prêdkoœci wynika jedynie z warunków geometrycznych i technicznych
drogi,
– wystêpuj¹cy ruch pieszych wynika jedynie z lokalizacji przystanku autobusowego, skrzy¿owania dróg
lub ma charakter sezonowy.

5.2.49. Koniec obszaru zabudowanego

Znak D-42 „obszar zabudowany” (rys. 5.2.48.1) stosowany jest w celu wskazania kieruj¹cym pojazdami,
¿e wje¿d¿aj¹ w obszar zabudowany.
Znak D-42 umieszcza siê po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowoœci, w miejscu ustalonym jako
granica obszaru zabudowanego.
Je¿eli droga przebiega na przemian przez obszar danej
miejscowoœci uznany za zabudowany oraz nie uznany
za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza siê na
ka¿dej granicy obszaru zabudowanego.
Je¿eli w danej miejscowoœci granica pomiêdzy kolejnymi koñcem i pocz¹tkiem obszaru zabudowanego,
wskazanymi znakami D-42 i D-43, by³aby mniejsza
ni¿ 300 m, to na tym odcinku nie umieszcza siê znaków D-42 i D-43, wprowadzaj¹c ewentualne
podwy¿szenie dopuszczalnej prêdkoœci pojazdów
znakiem B-33.
Znaki D-42 i D-43 maj¹ wymiary: d³ugoœæ podstawy
1200 mm, wysokoœæ 700 mm. Na jednojezdniowych
drogach powiatowych i gminnych dopuszcza siê znaki
D-42 i D-43 o wysokoœci 530 mm.

Rys. 5.2.49.1. Znak D-43

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

Strefy p³atnego parkowania tworzy siê w celu zwiêkszenia rotacji pojazdów na postoju, w tych obszarach
miast, w których liczba dostêpnych miejsc parkingowych jest znacznie mniejsza (zw³aszcza w godzinach
pracy urzêdów lub placówek handlowych) od zapotrzebowania.

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 siê w celu wskazania wyjazdu ze strefy, w której
za postój pojazdu pobierana jest op³ata. Na jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza siê w tym samym
przekroju co znak D-44.

5.2.52. Droga wewnêtrzna

Rys. 5.2.50.1. Znak D-44
Rys. 5.2.50.2. Symbole stosowane na znaku D-44:

Rys. 5.2.52.1. Znak D-46
a) parkometru

b) karty zegarowej

c)

biletu

Znaki D-44 umieszcza siê na wszystkich ulicach doprowadzaj¹cych ruch do strefy p³atnego parkowania.

Znak D-46 „droga wewnêtrzna” (rys. 5.2.52.1) stosuje
siê w celu wskazania wjazdu na drogê ogólnodostêpn¹
niepubliczn¹, to znaczy drogê, której zarz¹dc¹ nie jest
jednostka administracji publicznej (rz¹dowej lub samorz¹dowej), lecz inna jednostka bêd¹ca jej w³aœcicielem
lub administratorem.
Znaków wskazuj¹cych pocz¹tek lub koniec drogi wewnêtrznej nie stosuje siê na wjazdach (wyjazdach) do
obiektów przy drodze, chyba ¿e ze wzglêdu na rodzaj
obiektu (kompleks budynków o ró¿nym przeznaczeniu) lub charakter wyjazdu mog³oby budziæ w¹tpliwoœci,
¿e jest to wjazd na drogê niepubliczn¹.
Na drodze wewnêtrznej stosuje siê znaki takie jak na
drodze publicznej z grupy wielkoœci ma³ych lub mini.
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5.2.53. Koniec drogi wewnêtrznej

Rys. 5.2.53.1. Znak D-47

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

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

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

5.2.55. Pobór op³at

Rys. 5.2.54.1. Znak D-48 wskazuj¹cy skrzy¿owanie dróg
równorzêdnych
Rys. 5.2.55.1. Znak D-49

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

Rys. 5.2.54.2. Znak D-48 wskazuj¹cy wlot podporz¹dkowany
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