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obszarze zabudowanym:

– gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeñstwa drodze

na pojedynczym skrzy¿owaniu,

– na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej prêd-

koœci powy¿ej 60 km/h.

Znaki A-6 mog¹ byæ umieszczane tylko wówczas, gdy na

drodze podporz¹dkowanej ustawiono znak A-7 lub B-20.

Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje siê niezale¿nie od tego

pod jakim k¹tem droga podporz¹dkowana ³¹czy siê z

drog¹ z pierwszeñstwem przejazdu.

Je¿eli przed skrzy¿owaniem jest umieszczona tablica

przeddrogowskazowa, to znak A-6 nale¿y umieszczaæ nad

t¹ tablic¹ wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.3.1.1.

Rys. 2.2.6.4. Tabliczka T-6b

Je¿eli osie dróg poprzecznych nie przecinaj¹ siê na

skrzy¿owaniu, a nie mo¿na zastosowaæ indywidualnego

(dla ka¿dego z nich) oznakowania, to pod znakiem A-

6a, A-6b lub A-6c umieszcza siê tabliczkê T-6b.

Tabliczkê T-6b stosuje siê tak¿e na skrzy¿owaniach o

nietypowym uk³adzie dróg np. je¿eli wloty drogi

podporz¹dkowanej wystêpuj¹ tylko po jednej stronie

drogi z pierwszeñstwem lub droga z pierwszeñstwem

przebiega w ³uku o du¿ym zwrocie lub ma³ym

promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia siê

schematycznie rzeczywisty uk³ad dróg na

skrzy¿owaniu. Przebieg drogi z pierwszeñstwem

oznacza siê lini¹ szersz¹.

Przyk³ady oznakowania skrzy¿owañ znakami A-6, A-6b

i A-6c z tabliczkami T-6b pokazano na rysunku

2.2.6.5.Je¿eli osie dróg poprzecznych nie przecinaj¹

siê na skrzy¿owaniu, a nie mo¿na zastosowaæ

indywidualnego (dla ka¿dego z nich) oznakowania, to

pod znakiem A-6a, A-6b lub A-6c umieszcza siê

tabliczkê T-6b. Tabliczkê T-6b stosuje siê tak¿e na

skrzy¿owaniach o nietypowym uk³adzie dróg np. je¿eli

wloty drogi podporz¹dkowanej wystêpuj¹ tylko po

jednej stronie drogi z pierwszeñstwem lub droga z

pierwszeñstwem przebiega w ³uku o du¿ym zwrocie

lub ma³ym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia

siê schematycznie rzeczywisty uk³ad dróg na

skrzy¿owaniu. Przebieg drogi z pierwszeñstwem

oznacza siê lini¹ szersz¹.

Przyk³ady oznakowania skrzy¿owañ znakami A-6, A-6b

i A-6c z tabliczkami T-6b pokazano na rysunku 2.2.6.5.

Rys. 2.2.6.5. Oznakowanie s¹siaduj¹cych ze sob¹ skrzy¿o-

wañ znakami A6a - A6c z tabliczkami T-6b

przedstawiaj¹cymi:

a) dwie drogi podporz¹dkowane po przeciwnych stronach

b) dwie drogi podporz¹dkowane po jednej stronie
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c) trzy drogi podporz¹dkowane na przemian po przeciwnych

stronach

2.2.7. Wlot drogi jednokierunkowej

Rys. 2.2.7.1. Znak A-6d

Znak A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej stro-

ny” (rys. 2.2.7.1) stosuje siê przed skrzy¿owaniem z drog¹

bêd¹c¹ podporz¹dkowanym wlotem jednokierunkowym z

prawej strony, którym jest w szczególnoœci ³¹cznica lub

inna droga koñcz¹ca siê pasem w³¹czania; przyk³ad ozna-

kowania skrzy¿owania znakiem A-6d pokazano na

rysunku 2.2.7.2.

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

Rys. 2.2.7.3.  Znak A-6e

Znak A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej stro-

ny” (rys. 2.2.7.3) stosuje siê przed skrzy¿owaniem z

drog¹ bêd¹c¹ podporz¹dkowanym wlotem jednokie-

runkowym z lewej strony, którym jest w szczególnoœci

³¹cznica lub inna droga koñcz¹ca siê pasem w³¹czania.

2.2.8. Ust¹p pierwszeñstwa

Rys. 2.2.8.1. Znak A-7

Znak A-7 „ust¹p pierwszeñstwa” (rys. 2.2.8.1) umiesz-

cza siê na drodze podporz¹dkowanej przed

skrzy¿owaniem z drog¹ z pierwszeñstwem.

Znak A-7 mo¿e byæ umieszczany tak¿e w innych miej-

scach przecinania siê kierunków ruchu gdzie obowi¹zek

ust¹pienia  pierwszeñstwa wynika z przepisów ustawy


