
80

4. Znaki nakazu

4.1.  Zasady ogólne

4.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków

Znaki nakazu stosuje siê w celu wskazania:

– wymaganego sposobu jazdy na skrzy¿owaniu lub in-

nym miejscu, gdzie wystêpuje mo¿liwoœæ zmiany kie-

runku jazdy (znaki od C-1 do C-12),

– obowi¹zku korzystania przez okreœlonych uczestników

ruchu z przeznaczonej dla nich drogi (znaki C-13 i C-16),

– obowi¹zuj¹cej na drodze minimalnej prêdkoœci (znak C-14),

– nakazanego kierunku jazdy dla pojazdów z materia³ami

niebezpiecznymi,

– obowi¹zku u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych.

Znaki nakazu nie dotycz¹ pojazdów szynowych porusza-

j¹cych siê zgodnie z przebiegiem ich trasy.

Znaki nakazu z wyj¹tkiem znaku C-17 maj¹ kszta³t ko³a

o wymiarach oznaczonych na rysunku 4.1.l.1 i okreœlo-

nych w tabeli 4.1.

Rys. 4.1.1.1. Kszta³t i wymiary znaków nakazu

Tabela 4.1. Wymiary znaków nakazu (mm)

Znaki nakazuj¹ce skrêcanie wystêpuj¹ w dwóch odmia-

nach: C-1 i C-2 dla nakazu jazdy w prawo, C-3 i C-4 dla

nakazu jazdy w lewo. Stosowanie tych odmian powinno

byæ takie, aby kieruj¹cym jednoznacznie wskazaæ sposób

i istniej¹ce kierunki ruchu na drodze, do której siê zbli¿a-

j¹. W skomplikowanych warunkach drogowych mo¿na

umieœciæ dwa znaki, np. C-3 i C-4 wskazuj¹ce ten sam

kierunek jazdy.

Przed wyborem sposobu oznakowania nale¿y zbadaæ czy

zastosowanie znaku zakazu skrêcania w lewo lub w prawo

nie przeka¿e jad¹cym bardziej wyraziœcie, ni¿ odpowiedni

znak nakazu, mo¿liwoœci jazdy przez skrzy¿owanie w okre-

œlonych kierunkach. Znaki wskazuj¹ce wymagany sposób

jazdy na skrzy¿owaniu, umieszcza siê w rejonie skrzy¿o-

wania, jednak nie dalej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni drogi

poprzecznej.

Znaki: C-2, od C-4 do C-8, C-12 i C-14 umieszcza siê po

obu stronach jezdni jednokierunkowych wielopasowych.

Pod znakami nakazu dopuszcza siê stosowanie tabliczek

z napisami zezwalaj¹cymi niektórym uczestnikom ruchu

na niestosowanie siê do znaków, wed³ug zasad okreœlo-

nych w punktach 3.1, 3.2.1, 3.2.2. Na znakach nakazu nie

dopuszcza siê umieszczania jakichkolwiek napisów lub

dodatkowych symboli.

Znaki od C-1 do C-8 stosuje siê równie¿ na wyjazdach

z obiektów przydro¿nych, je¿eli istnieje potrzeba wskaza-

nia obowi¹zkowego kierunku jazdy, np. wyjazd ze stacji

paliw, parkingu, itp.

4.2. Opisy szczegó³owe

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 siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku

skrêcania w prawo przed znakiem, w miejscu, w którym

jazda ani na wprost ani w lewo nie jest mo¿liwa. Znak

powinien byæ umieszczony na przed³u¿eniu (w jego

pobli¿u) osi jezdni dla jad¹cych jezdni¹ jednokierunkow¹,

lub na przed³u¿eniu (w jego pobli¿u) osi prawej po³owy

jezdni dla jad¹cych jezdni¹ dwukierunkow¹.

Znak C-1 umieszcza siê na skrzy¿owaniu typu „T”, przed

wjazdem na drogê jednokierunkow¹ o ma³ym natê¿eniu

ruchu (do 200 poj/h) z innej drogi lub obiektu przydro¿-

nego. Stosuje siê go w tych przypadkach, w których nie

mo¿na zastosowaæ znaku C-2.
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4.2.2. Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Rys. 4.2.2.1. Znak C-2

Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” (rys. 4.2.2.1)

stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku skrê-

cenia w prawo za znakiem. Znak C-2 stosuje siê na wlotach,

z których na skrzy¿owaniu dopuszcza siê ruch pojazdów

tylko w prawo.

Na skrzy¿owaniu typu „T” znak C-2 umieszcza siê na:

– wlocie prowadz¹cym do drogi jednokierunkowej,

– wlocie prowadz¹cym do drogi dwukierunkowej, je¿eli

konieczne jest wyeliminowanie skrêcania pojazdów

w lewo, np. z powodu znacznego natê¿enia ruchu po-

jazdów na drodze poprzecznej, a skrêcanie w lewo

spowodowa³oby utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpie-

czeñstwa.

Na skrzy¿owaniach o czterech wlotach znak C-2 umieszcza

siê na wlocie, je¿eli:

– droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na

wprost nie jest dozwolony,

– wjazd zarówno w drogê poprzeczn¹ w lewo, jak i w dro-

gê na wprost zosta³ zamkniêty (rys. 4.2.2.2).

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

o czterech wlotach

Znak C-2 umieszcza siê na drodze dochodz¹cej do drogi

poprzecznej, je¿eli k¹t pomiêdzy osiami obu dróg wynosi

nie mniej ni¿ 20O, zgodnie z zasadami pokazanymi na

rysunku 4.2.2.3.

Rys. 4.2.2.3. Zastosowanie znaku C-2 w zale¿noœci od k¹ta

pomiêdzy osiami dróg na skrzy¿owaniu typu „T”

Je¿eli droga dochodz¹ca do drogi poprzecznej, w obrêbie

skrzy¿owania przebiega w ³uku poziomym, wówczas k¹t

mierzy siê miêdzy krawêdzi¹ jezdni drogi poprzecznej,

a styczn¹ do osi tej drogi w punkcie A, jak pokazano na

rysunku 4.2.2.4.

Rys. 4.2.2.4. Ustalenie k¹ta pomiêdzy drogami na skrzy¿owaniu

typu „T”,  gdy wlot przebiega w ³uku poziomym
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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 siê analogicznie jak znak C-1, w tych przy-

padkach, w których zachodzi koniecznoœæ skierowania

ruchu pojazdów w lewo.

Znak C-3 umieszcza siê w tych przypadkach, w których

nie mo¿na zastosowaæ znaku C-4.

Znak C-3 nale¿y stosowaæ na skrzy¿owaniach typu „T”

w przypadkach, gdy droga poprzeczna jest dwujezdniowa.

Znak ten umieszcza siê na przed³u¿eniu osi jezdni lub jej

prawej po³owy (rys. 4.2.3.2).

Rys. 4.2.3.2. Zastosowanie znaku C-3 na skrzy¿owaniu typu „T”

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 siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku

skrêcenia w lewo za znakiem. Znak C-4 stosuje siê na

wlotach, z których na skrzy¿owaniu dopuszcza siê ruch

pojazdów tylko w lewo. Na skrzy¿owaniu typu „T” znak

C-4 umieszcza siê na:

– wlocie prowadz¹cym do drogi jednokierunkowej,

– wlocie prowadz¹cym do drogi dwukierunkowej, je¿eli

konieczne jest wyeliminowanie skrêcania pojazdów

w prawo.

Na skrzy¿owaniach czterowlotowych znak C-4 umieszcza

siê na wlocie, je¿eli:

– droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na

wprost nie jest dozwolony,

– wjazd zarówno w drogê poprzeczn¹ w prawo, jak i w drogê

na wprost zosta³ zamkniêty (rys. 4.2.4.2).

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
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Znak C-5 umieszcza siê na skrzy¿owaniach w szczegól-

noœci, je¿eli:

– skrêcanie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia w znacz-

nym stopniu ruch pieszych,

– natê¿enie ruchu pojazdów na drodze poprzecznej jest

znaczne i skrêcanie w tê drogê by³oby utrudnione lub

zagra¿a³oby bezpieczeñstwu,

– na drodze poprzecznej ruch zosta³ zamkniêty znakami

B-1 lub B-2.

Znak C-5 stosuje siê te¿ na drodze dochodz¹cej do drogi

poprzecznej, je¿eli k¹t miêdzy osiami obydwu dróg lub

pomiêdzy osi¹ drogi dochodz¹cej, a krawêdzi¹ jezdni dro-

gi poprzecznej jest mniejszy od 20° (rys. 4.2.2.3 i 4.2.2.4).

Poza skrzy¿owaniami znak C-5 stosuje siê w miejscach

krzy¿owania siê kierunków ruchu je¿eli konieczne jest

wyeliminowanie skrêcania pojazdów, np. skrêcania w lewo

do obiektów przydro¿nych, stacji paliw, itp.

4.2.6. Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Rys. 4.2.6.1. Znak C-6

Rys. 4.2.6.2. Zastosowanie znaku C-6, C-7 i C-8 na skrzy¿o-

waniu o wiêcej ni¿ czterech wlotach

Znak C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo” (rys.

4.2.6.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym

obowi¹zku jazdy na wprost lub w prawo.

Na skrzy¿owaniu, na którym w organizacji ruchu nie

przewidziano skrêcania z wlotu w lewo, stosuje siê na tym

wlocie znak B-21. Je¿eli na skrzy¿owaniu o wiêcej ni¿

czterech wlotach nale¿y zabroniæ skrêcania w lewo w dwie

s¹siednie drogi, to umieszcza siê odpowiednio znak C-6 i

- ewentualnie - dla przeciwnego kierunku, znak C-7 (rys.

4.2.6.2).

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 siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku jazdy

na wprost lub w lewo.

Na skrzy¿owaniu, na którym w organizacji ruchu nie

przewidziano skrêcania z wlotu w prawo, stosuje  siê na

tym wlocie znak B-22. Je¿eli na skrzy¿owaniu o wiêcej

ni¿ czterech wlotach nale¿y zabroniæ skrêcania w prawo

w dwie s¹siednie drogi, to umieszcza siê odpowiednio znak

C-7 i - ewentualnie - dla przeciwnego kierunku ruchu znak

C-6 (rys. 4.2.6.2).

4.2.8. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Rys. 4.2.8.1. Znak C-8

Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” (rys. 4.2.8.1)

stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku

skrêcenia w prawo lub w lewo. Znak C-8 umieszcza siê

przed skrzy¿owaniem, gdy geometria skrzy¿owania lub

przyjêta organizacja ruchu uniemo¿liwia przejazd

pojazdów na wprost przez skrzy¿owanie (rys. 4.2.8.2).
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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 kanalizuj¹cej ruch

Znak C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku” (rys.

4.2.9.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym

obowi¹zku ominiêcia wysepki (przeszkody na jezdni)

po jej prawej stronie. Na pasach ruchu z prawej strony

znaku nie mo¿e byæ dopuszczony ruch z przeciwnego

kierunku (rys. 4.2.9.2).

Znak C-9 umieszcza siê w pasie dziel¹cym drogi dwu-

jezdniowej, je¿eli szerokoœæ pasa jest równa lub mniejsza

od 6 m; w takim przypadku nie stosuje siê znaku B-2 (rys.

4.2.9.3).

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

dziel¹cego 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 siê w celu wskazania kieruj¹cym

obowi¹zku ominiêcia wysepki (przeszkody w jezdni) po

jej lewej stronie.

Znak ten mo¿na umieœciæ zarówno wtedy, gdy ruch po lewej

stronie wysepki jest jednokierunkowy, jak i

dwukierunkowy.

Przyk³ad zastosowania znaku C-10 podano na rysunku

4.2.10.2.
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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 siê w celu wskazania kieruj¹cym

mo¿liwoœci ominiêcia wysepki (przeszkody w jezdni)

z dowolnej jej strony, nie powoduj¹c zmiany zamierzonego

kierunku jazdy. Po prawej stronie znaku nie mo¿e byæ

dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku. Nie nale¿y

stosowaæ znaku C-11, je¿eli zastosowano tablicê U-4

(za³¹cznik nr 4).

Znak C-11 umieszcza siê:

– przed skrzy¿owaniami, przez które mo¿liwy jest

przejazd dwoma jezdniami w tych samych lub ró¿nych

poziomach (rys. 4.2.11.2),

– na pocz¹tku wysepki lub przeszkody dziel¹cej jezdniê

(rys. 4.2.11.3).

Rys. 4.2.11.2. Zastosowanie znaku C-11 na skrzy¿owaniu

dróg w ró¿nych poziomach

Rys. 4.2.11.3. Zastosowanie znaku C-11 na wysepce dziel¹cej

jezdnie
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4.2.12. Ruch okrê¿ny

Rys. 4.2.12.1. Znak C-12

Znak C-12 „ruch okrê¿ny” (rys. 4.2.12.1) stosuje siê

na skrzy¿owaniach dróg w celu wskazania kieruj¹cym,

¿e ruch pojazdów odbywa siê dooko³a wyspy w kie-

runku wskazanym na znaku.

Znak C-12 stosuje siê ³¹cznie ze znakiem A-7 i umieszcza

siê na ka¿dym wlocie zgodnie z zasadami okreœlonymi w

punkcie 5.2.1.2. Znak C-12 umieszcza siê w odleg³oœci

do 25 m przed skrzy¿owaniem. Nie umieszcza siê znaku

C-12 przed takimi skrzy¿owaniami z ruchem dooko³a

wyspy, przez które przebiega dodatkowo odcinek jezdni

przecinaj¹cy wyspê centraln¹ lub w przypadkach, kiedy

jednej z dróg przyznano pierwszeñstwo.

4.2.13. Droga dla rowerów

Rys. 4.2.13.1.  Znak C-13

Znak C-13 „droga dla rowerów” (rys. 4.2.13.1) stosuje

siê w celu wyeliminowania z drogi innych ni¿ rowery

pojazdów. Znak ten umieszcza siê bezpoœrednio przy

wjeŸdzie na drogê dla rowerów. W przypadku, gdy droga

dla rowerów znajduje siê z jednej strony jezdni

ogólnodostêpnej i znak C-13 nie jest widoczny z jezdni,

nale¿y przy niej umieœciæ znak B-9 (rys. 3.2.10.1).

4.2.14. Koniec drogi dla rowerów

Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” (rys. 4.2.14.1)

stosuje siê w celu wskazania miejsca, w którym koñczy

siê droga dla rowerów i nastêpuje w³¹czenie do jezdni, na

której odbywa siê ruch innych pojazdów.

Znak C-13a stosuje siê przed miejscami, gdzie ci¹g rowe-

rowy kierowany jest na drug¹ stronê drogi, a warunki

lokalne nie pozwalaj¹ na bezpieczne wyznaczenie prze-

jazdu rowerzystów. W takim miejscu rowery powinny byæ

przeprowadzane po przejœciu dla pieszych.

Rys. 4.2.14.1. Znak C-13a

4.2.15. Prêdkoœæ minimalna

Rys. 4.2.15.1. Znak C-14

Znak C-14 „prêdkoœæ minimalna” (rys. 4.2.15.1) stosuje

siê w celu niedopuszczenia jazdy z prêdkoœci¹ mniejsz¹

ni¿ wskazana na znaku liczba kilometrów na godzinê.

Znak C-14 umieszcza siê na drogach, na których

zaobserwowano, ¿e kieruj¹cy zmniejszaj¹ prêdkoœæ jazdy

np. z powodu du¿ej atrakcyjnoœci widokowej otoczenia lub

innych przyczyn nie wynikaj¹cych ze stanu technicznego

i geometrii drogi. Dotyczy to zw³aszcza dróg

dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu. Je¿eli na odcinku

drogi, na którym ma obowi¹zywaæ znak C-14 wystêpuj¹

skrzy¿owania, nale¿y przeprowadziæ analizê czy minimalna

prêdkoœæ powinna obowi¹zywaæ do skrzy¿owania czy te¿

powinna byæ odwo³ana przed skrzy¿owaniem. Nie

dopuszcza siê obowi¹zywania minimalnej prêdkoœci na

odcinku, na którym wystêpuje przejœcie dla pieszych oraz

na wlocie drogi podporz¹dkowanej. Dla odwo³ania

minimalnej prêdkoœci stosuje siê znak C-15 (pkt 4.2.16.1).

4.2.16. Koniec minimalnej prêdkoœci

Znak C-15 „koniec minimalnej prêdkoœci” (rys. 4.2.16.1)

stosuje siê dla zaznaczenia miejsca, w którym nakaz jazdy

z minimaln¹ prêdkoœci¹ wskazan¹ znakiem C-14 przestaje

obowi¹zywaæ. Umieszczenie znaku C-15 jest jedynym

sposobem odwo³ania minimalnej prêdkoœci.
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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) stosuje

siê w celu wyeliminowania z drogi ruchu pojazdów

i dopuszczenia wy³¹cznie ruchu pieszych. Znak ten

umieszcza siê na pocz¹tku drogi (ci¹gu) przeznaczonej

wy³¹cznie dla pieszych.

Znak C-16 umieszcza siê przede wszystkim na drogach

po³o¿onych np. w centrach handlowych miast, na których

wystêpuje znaczne natê¿enie ruchu pieszego - gdzie

wyeliminowanie ruchu pojazdów wp³ynie znacz¹co na

poprawê bezpieczeñstwa pieszych i u³atwi im korzystanie

z drogi.

Znak C-16 umieszcza siê równie¿ w osiedlach

mieszkaniowych, na drogach publicznych, których

przeznaczenie (tylko dla pieszych) mo¿e budziæ

w¹tpliwoœci. Znaku tego nie umieszcza siê na chodnikach

oraz innych drogach, których przeznaczenie dla pieszych

jest oczywiste.

4.2.18.  Koniec drogi dla pieszych

Rys. 4.2.18.1. Znak C-16a

Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych” (rys. 4.2.18.1)

stosuje siê w celu wskazania miejsca, w którym koñczy

siê droga przeznaczona wy³¹cznie dla pieszych oznaczona

znakiem C-16.

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 siê w celu oznaczenia dróg tylko dla

pieszych i kieruj¹cych rowerami. Na znaku tym umieszcza

siê jednoczeœnie symbole znaków C-13 i C-16.

Wspólne u¿ytkowanie drogi przez pieszych i rowerzystów

mo¿e byæ stosowane, je¿eli natê¿enie ruchu pieszego nie

przekracza 450 osób/h, a natê¿enie rowerów nie przekracza

50 rowerów/h lub te¿ ruch pieszy jest nie wiêkszy ni¿ 50

osób/h, a ruch rowerowy - nie przekracza 250 rowerów/h.

Na rysunku 4.2.19.2 pokazano zale¿noœæ natê¿eñ ruchu dla

ustalenia wspólnego u¿ytkowania drogi przez pieszych

i rowerzystów. Zakreskowane pole przedstawia zakres

mo¿liwoœci stosowania wspólnej drogi dla pieszych

i rowerzystów.

Rys. 4.2.19.2. Wykres do ustalenia wspólnego u¿ytkowania

drogi przez pieszych i rowerzystów

W przypadku gdy ruch rowerów powinien odbywaæ siê

tylko po jednej stronie drogi dla pieszych i rowerów, sym-

bole rowerów i pieszych oddziela siê kresk¹ pionow¹

(rys. 4.2.19.3).
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Je¿eli droga dla pieszych i rowerów rozdziela siê na

dwie osobne drogi przeznaczone jedna dla rowerów,

druga dla pieszych, na pocz¹tku ka¿dej z dróg umiesz-

cza siê odpowiednio znaki C-13 i C-16.

Je¿eli na drodze konieczne jest dopuszczenie ruchu pojaz-

dów innych ni¿ rowery np. pojazdów zaopatrzenia nie

stosuje siê znaku C-13/16. W takich przypadkach stosuje

siê znak B-1 z tabliczk¹ T-22 oraz tabliczkê wskazuj¹c¹

jakich innych pojazdów zakaz nie dotyczy.

Rys. 4.2.19.1. Znak C-13/16 wskazuj¹cy poszczególne

strony drogi, po których powinien odbywaæ siê

ruchu pieszych i rowerów

4.2.20. Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów

z materia³ami niebezpiecznymi

Znak C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów

z materia³ami niebezpiecznymi” (rys. 4.2.20.1) stosuje siê,

je¿eli konieczne jest wskazanie kierunku przejazdu

pojazdów przewo¿¹cych okreœlone w odrêbnych przepisach

materia³y niebezpieczne w iloœciach, dla których wymagane

jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy

pomarañczowej.

Rys. 4.2.18.1. Znak C-17

Przy zastosowaniu znaku C-17 nie jest konieczne

oznakowanie znakami B-13a tych wylotów ze

skrzy¿owania, na które zabroniony jest wjazd pojazdów

przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne.

Na znaku C-17 umieszcza siê znaki C-2, C-4 lub C-5, je¿eli

za skrzy¿owaniem tylko na jednej drodze dopuszczony jest

wjazd pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne,

a znaki C-6, C-7 lub C-8, je¿eli przewóz materia³ów

niebezpiecznych dopuszczony jest na dwóch drogach za

skrzy¿owaniem. Znak C-17 mo¿e byæ stosowany na du¿ych

placach postojowych, terminalach odpraw celnych, itp. w

celu wskazania kierunku do miejsc postojowych

przeznaczonych dla pojazdów przewo¿¹cych materia³y

niebezpieczne.

4.2.21. Nakaz u¿ywania ³añcuchów

przeciwpoœlizgowych

Rys. 4.2.21.1. Znak C-18

Znak C-18 „nakaz u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgo-

wych” (rys. 4.2.21.1) stosuje siê okresowo na drogach, na

których w czasie opadów œniegu wystêpuj¹ znaczne

trudnoœci do poruszania siê pojazdów nie wyposa¿onych

w ³añcuchy przeciwpoœlizgowe. Je¿eli nakaz dotyczy tyl-

ko okreœlonych pojazdów, pod znakiem umieszcza siê

odpowiedni¹ tabliczkê T-23.

Znaki C-18 zaleca siê stosowaæ jako sk³adane lub na

tablicach o zmiennej treœci,  ods³aniane tylko w czasie

wystêpowania œniegu lub zas³aniane po usuniêciu œniegu.

Przed odcinkami, na których zastosowano znak C-18 za

skrzy¿owaniem lub wyjazdem na parking umieszcza siê

znak F-5 uprzedzaj¹cy o nakazie u¿ywania ³añcuchów

przeciwpoœlizgowych, ods³aniany wraz ze znakiem  C-18.

4.2.22. Koniec nakazu u¿ywania ³añcuchów

przeciwpoœlizgowych

Rys. 4.2.22.1. Znak C-19

Znak C-19 „koniec nakazu u¿ywania ³añcuchów

przeciwpoœlizgowych” (rys. 4.2.22.1) stosuje siê w miejscu,

w którym warunki terenowe umo¿liwiaj¹ jazdê bez

koniecznoœci stosowania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych.

Podobnie jak znak C-18 znak C-19 zaleca siê stosowaæ

jako sk³adany lub na tablicy o zmiennej treœci i zas³ania

siê wraz ze znakiem C-18.


