Znak A-30 stosuje siê ³¹cznie z tabliczkami wskazuj¹cymi, za pomoc¹ symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj
niebezpieczeñstwa, o którym ostrzega znak. Najczêœciej stosowane tabliczki s¹ opisane w niniejszym punkcie oraz
pokazane na rysunkach od 2.2.32.2 do 2.2.32.18.
Inne symbole i napisy ni¿ pokazane na tych rysunkach
powinny byæ równie czytelne i ³atwo zrozumia³e; napisy powinny byæ ponadto zwiêz³e i jednoznaczne, jak
np. „prze³omy” - w celu ostrze¿enia o z³ym stanie jezdni
w okresie wiosennym, „piesi” - w celu ostrze¿enia o
intensywnym ruchu pieszych po jezdni; podobnie
przed miejscami szczególnie uczêszczanymi przez osoby niewidome lub g³uche mo¿na stosowaæ tabliczkê z
napisem „niewidomi” lub „g³usi”.
Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podaj¹cych rodzaj niebezpieczeñstwa dopuszcza siê wyj¹tkowo, w
sytuacjach awaryjnych, w których znak nale¿y umieœciæ niezw³ocznie, np. w razie zalania jezdni lub
znacznego parowania na skutek pêkniêcia przewodów
sieci wodoci¹gowej lub ciep³owniczej w stopniu umo¿liwiaj¹cym jednak odbywanie siê ruchu.
Je¿eli na podstawie przepisów punktu 2.1.2 nale¿y zastosowaæ tabliczki T-1 lub T-2 to umieszcza siê je pod
tabliczkami wskazuj¹cymi rodzaj niebezpieczeñstwa.
Gdy natomiast oznacza siê koniec odcinka drogi, na
którym wystêpuje niebezpieczeñstwo, to pod powtórzonym znakiem A-30 umieszcza siê tylko tabliczkê z
napisem „Koniec” (T-3).
Najczêœciej ze znakiem A-30 stosowane s¹ nastêpuj¹ce tabliczki wskazuj¹ce:

Rys. 2.2.32.2. Tabliczka T-10

Tabliczkê T-10 (rys. 2.2.32.2) umieszcza siê przed takimi miejscami przeciêcia drogi przez bocznicê
kolejow¹ lub tor manewrowy lub liniê kolejow¹ wykorzystywan¹ sporadycznie np. w celach turystycznych,
na których ruch na drodze podczas przeje¿d¿ania (przetaczania) poci¹gu jest wstrzymywany przez pracownika
kolei. W przypadkach okreœlonych w punkcie 2.2.11
pod tabliczk¹ T-10 mo¿na umieœciæ tabliczkê T-7.

Rys. 2.2.32.3. Tabliczka T-11

Tabliczkê T-11 (rys. 2.2.32.3) umieszcza siê przed dojazdem do promu. Bezpoœrednio przed miejscem
wjazdu na prom powinien byæ umieszczony znak B32d uzupe³niony ewentualnie sygnalizacj¹ œwietln¹ z
sygna³em czerwonym.

1) T-10 przeciêcie drogi z bocznic¹ kolejowa lub torem
o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym,
ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika
kolei podczas przeje¿d¿ania (przetaczania) poci¹gu,
2) T-11 przeprawê promow¹,

Rys. 2.2.32.4. Tabliczka T-12

3) T-12 pod³u¿ny uskok,

Tabliczkê T-12 (rys. 2.2.32.4) umieszcza siê przed pocz¹tkiem pod³u¿nego uskoku nawierzchni, powsta³ego
wskutek okresowo przerywanych robót drogowych lub
podczas trwania takich robót.

4) T-13 koleiny,
5) T-14 miejsce czêstych wypadków o charakterze
wskazanym na znaku,
6) T-15 miejsce czêstych wypadków spowodowanych œlisk¹ nawierzchni¹ jezdni ze wzglêdu na opady
deszczu,
7) T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych
wskazanych na tabliczce,
8) T-17 granicê pañstwa,

Rys. 2.2.32.5. Tabliczka T-13

9) T-18 nieoczekiwan¹ zmianê kierunku ruchu o
przebiegu wskazanym na tabliczce.

Tabliczkê T-13 (rys. 2.2.32.5) umieszcza siê pod znakiem A-11 przed pocz¹tkiem odcinka jezdni, na
nawierzchni której wystêpuj¹ koleiny.
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– tabliczka T-14c (rys. 2.2.32.9), któr¹ umieszcza siê
przed miejscem czêstych zderzeñ z tramwajami,

Rys. 2.2.32.6. Tabliczka T-14

Tabliczkê T-14 i jej piêæ odmian, stosuje siê przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi na
podstawie analizy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Analizê nale¿y przeprowadziæ, je¿eli w ci¹gu roku zdarzy³y
siê co najmniej cztery wypadki okreœlonego rodzaju z ofiarami w ludziach, na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km poza
obszarem zabudowanym, a 0,5 km w obszarze zabudowanym lub co najmniej dwa wypadki na przejeŸdzie
kolejowym. Znak A-30 z tabliczk¹ pokazuj¹c¹ rodzaj zdarzaj¹cych siê wypadków umieszcza siê wtedy, kiedy nie
ma mo¿liwoœci szybkiej poprawy istniej¹cych warunków
bezpieczeñstwa ruchu. Tabliczki te s¹ nastêpuj¹ce:
– tabliczka T-14 (rys. 2.2.32.6), któr¹ umieszcza siê
przed miejscem czêstych potr¹ceñ pieszych,

Rys. 2.2.32.10. Tabliczka T-14d

– tabliczka T-14d (rys. 2.2.32.10), któr¹ umieszcza siê
przed przejazdem kolejowym, na którym warunki powoduj¹ szczególne niebezpieczeñstwo powstawania
wypadków.

Rys. 2.2.32.11. Tabliczka T-15

Tabliczkê T-15 (rys. 2.2.32.11) umieszcza siê przed
miejscem czêstych wypadków lub kolizji spowodowanych œlisk¹ nawierzchni¹ drogi wystêpuj¹c¹ w czasie
lub po opadach deszczu albo m¿awki.
Tabliczkê T-16 i jej odmianê stosuje siê przed miejscami,
w których pojazdy uprzywilejowane czêsto wje¿d¿aj¹
na drogê, np. przy wyjazdach z gara¿y stra¿y po¿arnej.
Znak A-30 z tabliczk¹ T-16 powinien byæ stosowany
zawsze, je¿eli podczas wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych jest uruchamiana specjalna sygnalizacja œwietlna
zamykaj¹ca ruch na drodze. W wymienionych miejscach
umieszcza siê:

Rys. 2.2.32.7. Tabliczka T-14a
– tabliczka T-14a (rys. 2.2.32.7), któr¹ umieszcza siê

przed miejscem czêstych zderzeñ z poprzedzaj¹cymi pojazdami,

Rys. 2.2.32.8. Tabliczka T-14b
– tabliczka T-14b (rys. 2.2.32.8), któr¹ umieszcza siê

przed miejscem czêstych zderzeñ czo³owych pojazdów,

Rys. 2.2.32.12. Tabliczka T-16

– tabliczkê T-16 (rys. 2.2.32.12), je¿eli na drogê wyje¿d¿aj¹ pojazdy stra¿y po¿arnej,

Rys. 2.2.32.9. Tabliczka T-14c
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Rys. 2.2.32.13. Tabliczka T-16a

– tabliczkê T-16a (rys. 2.2.32.13), je¿eli na drogê wyje¿d¿aj¹ karetki pogotowia ratunkowego.
Tabliczki T-16, T-16a stosuje siê samodzielnie bezpoœrednio przed miejscem wyjazdu.

Rys. 2.2.32.16. Tabliczka T-18a

– tabliczkê T-18a (rys. 2.2.32.16), gdy zmiana
przebiegu drogi lub kierunku nastêpuje najpierw w
prawo a potem w lewo,

Rys. 2.2.32.14. Tabliczka T-17

Tabliczkê T-17 (rys. 2.2.32.14) stosuje siê bez wzglêdu
na to czy ruch przez granicê jest otwarty, a wiêc zastosowano znak F-1, czy zamkniêty, a wiêc zastosowano
znak F-2.
Odleg³oœæ umieszczenia znaku A-30 z tabliczk¹ T-17
nale¿y ustalaæ w stosunku do znaku B-32, je¿eli przekraczanie granicy jest dozwolone, a do znaku F-2 - je¿eli
jest zabronione.

Rys. 2.2.32.17. Tabliczka T-18b

– tabliczkê T-18b (rys. 2.2.32.17), gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku nastêpuje w lewo,

Rys. 2.2.32.18. Tabliczka T-18c

Rys. 2.2.32.15. Tabliczka T-18

Tabliczkê T-18 (rys. 2.2.32.15) i jej odmiany (rys.
2.2.32.16, 2.2.32.17 i 2.2.32.18) stosuje siê przed takimi
miejscami, w których wystêpuje nieoczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi lub kierunku ruchu.
Tabliczka T-18 wskazuje zmianê przebiegu drogi lub
kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo.
W celu wskazania innego przebiegu drogi lub kierunku ruchu stosuje siê odpowiednio:

– tabliczkê T-18c (rys. 2.2.32.18), gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku nastêpuje w prawo. Przyk³ad zastosowania tabliczki T-18c pokazano na
rysunku 2.2.21.2.
Tabliczki T-18 i jej odmiany nie stosuje siê na drogach
jednokierunkowych, gdzie umieszcza siê odpowiednie
odmiany znaku F-21.
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