rysunku 3.1.1.1 i okreœlone w tabeli 3.1. Wyszczególnione
w tabeli wymiary œrednicy dla oœmiok¹tnego znaku B-20
odnosz¹ siê do œrednicy ko³a wpisanego w ten oœmiok¹t.
Znak ten nie wystêpuje w grupie znaków wielkich, natomiast na drogach, na których stosuje siê znaki z grupy
ma³ych, znak B-20 powinien mieæ wymiar znaku œredniego. Wymiary prostok¹tnych znaków B-39, B-40, B-43
i B-44 s¹ podane w rozdziale 9.

3. Znaki zakazu
3.1. Zasady ogólne
3.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków
Znaki zakazu stanowi¹ podstawow¹ kategoriê znaków,
którymi s¹ wyra¿ane ustalenia dotycz¹ce organizacji ruchu.
Za ich pomoc¹ mo¿na miêdzy innymi zamkn¹æ lub ograniczyæ wjazd pojazdów, zabroniæ wykonywania okreœlonych
manewrów np. skrêcania lub wyprzedzania, wprowadziæ
ruch jednokierunkowy, a tak¿e ograniczyæ lub zabroniæ
zatrzymywania lub postoju pojazdów. Znaki zakazu jako
ograniczaj¹ce swobodê korzystania z dróg powinny byæ
umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powoduj¹ dla uczestników ruchu. Podstawowe wymiary znaków
zakazu i znaków uchylaj¹cych zakaz s¹ oznaczone na

3.1.2. Zakres obowi¹zywania
i sposób umieszczania znaków
Ze wzglêdu na ró¿ne funkcje spe³niane przez znaki zakazu,
dla niektórych z nich ustalono znaki uchylaj¹ce wyra¿ane
przez nie zakazy; s¹ to znaki B-24 dla B-23, B-27 dla B-25,
B-28 dla B-26, B-30 dla B-29, B-34 dla B-33 i B-42 dla
dowolnej liczby wymienionych tu znaków zakazu.

Rys. 3.1.1.1. Kszta³t i podstawowe wymiary znaków:

a) zakazu

b) uchylaj¹cych zakaz

Tabela 3.1. Wymiary znaków zakazu i znaków uchylaj¹cych zakaz (w mm)
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niaj¹ce wjazdu pojazdów o okreœlonych wymiarach, masie
lub naciskach osi nie dotycz¹ kieruj¹cych pojazdami szynowymi poruszaj¹cymi siê po wyznaczonych dla nich trasach.
Oznacza to, ¿e pod znakami wskazuj¹cymi odmienny sposób jazdy ni¿ wynikaj¹cy z przebiegu trasy pojazdu
szynowego, nie trzeba umieszczaæ tabliczki z napisem wy³¹czaj¹cym pojazdy szynowe.
Je¿eli znaki zakazu wprowadza siê ze wzglêdu na du¿e
natê¿enie ruchu pojazdów, to nale¿y ustaliæ, czy ich obowi¹zywanie nie powinno ograniczaæ siê np. do godzin szczytu,
pory doby lub innego okresu charakterystycznego dla
warunków lokalnych.
Zakazy wyra¿one znakami mog¹ byæ te¿ ograniczone do niektórych uczestników ruchu. Wyj¹tków takich nie mo¿na
stosowaæ do znaków: B-13, od B-14 do B-17, B-20, B-29, B-31,
B-32, B-37, B-38, B-41 i B-43. Informacje precyzuj¹ce znaczenie znaku zakazu, w szczególnoœci informuj¹ce, jakich pojazdów
znak dotyczy, np. podaj¹ce ich rodzaj lub masê, nale¿y
umieszczaæ na tabliczce pod znakiem lub na tarczy znaku.
Napisy okreœlaj¹ce okres obowi¹zywania znaku zakazu w
ci¹gu doby podaje siê w pe³nych godzinach, przy czym nale¿y stosowaæ napis wymieniaj¹cy okres (okresy)
obowi¹zywania zakazu, np. w godz. 7 - 10 i 15 - 19, nie
zaœ, kiedy nie obowi¹zuje.
Napisy na tabliczkach, w zale¿noœci od d³ugoœci tekstu, powinny mieæ wysokoœæ 72 lub 42 mm, przy czym napis
powinien byæ tak skomponowany, aby szerokoœæ tabliczki
nie by³a wiêksza od œrednicy znaku.
Je¿eli istnieje potrzeba wy³¹czenia z zakazu pewnych uczestników ruchu lub rodzajów pojazdów, to nale¿y stosowaæ zwrot
„Nie dotyczy...”.
Napisy powinny konkretnie okreœlaæ rodzaj pojazdów lub
uczestników ruchu. Nie dopuszcza siê stosowania sformu³owañ ogólnikowych, np. „Nie dotyczy ruchu lokalnego”.
Liczby okreœlaj¹ce, na znaku lub na tabliczce, szerokoœæ lub
wysokoœæ pojazdu powinny byæ podawane z dok³adnoœci¹
do 0,1 m, przy czym w liczbie ca³kowitej zera po przecinku
nie zaznacza siê. D³ugoœæ pojazdu podaje siê w metrach
ca³kowitych, bez zaznaczenia zera po przecinku, zaœ masê
i nacisk osi - w tonach z dok³adnoœci¹ do 0,5 t, przy czym
w liczbie ca³kowitej zera po przecinku nie zaznacza siê.
Znaki B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39 nie
dotycz¹ uprawnionej osoby niepe³nosprawnej o ograniczonej
sprawnoœci ruchowej, kieruj¹cej pojazdem samochodowym
oraz kieruj¹cego pojazdem przewo¿¹cego tak¹ osobê. Je¿eli warunki lokalne uzasadniaj¹ ujêcie zakazami
wynikaj¹cymi z tych znaków równie¿ uprawnione osoby niepe³nosprawne o ograniczonej sprawnoœci
ruchowej, to pod znakiem nale¿y umieœciæ tabliczkê z
napisem: "Dotyczy tak¿e niepe³nosprawnych".
Dla wyra¿enia zakazu wjazdu kilku rodzajów pojazdów
dopuszcza siê umieszczenie dwóch lub trzech symboli
odpowiednich pojazdów na jednej tarczy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.2.15.

Okreœlone wy¿ej znaki zakazu, a tak¿e znaki od B-35 do
B-38, obowi¹zuj¹ pocz¹wszy od miejsca ich umieszczenia
do najbli¿szego skrzy¿owania (znak B-23 tak¿e na najbli¿szym skrzy¿owaniu), chyba ¿e na drodze dwujezdniowej
droga odga³êziaj¹ca znajduje siê tylko z lewej strony
i nie ma bezpoœredniego po³¹czenia z praw¹ jezdni¹.
Sposób umieszczenia znaków zakazu w rejonie takiego
skrzy¿owania pokazano na rysunku 3.1.2.1.

Rys. 3.1.2.1. Zakres obowi¹zywania znaków zakazu na
drodze dwujezdniowej

Je¿eli nie ma potrzeby utrzymywania zakazu a¿ do najbli¿szego skrzy¿owania, wówczas nale¿y zastosowaæ znak
uchylaj¹cy zakaz. Zasady i sposób uchylania zakazów wyra¿onych znakami od B-35 do B-38 opisano w punktach:
3.2.36, 3.2.37, 3.2.38 i 3.2.39. Znaki B-39 i B-43 obowi¹zuj¹ a¿ do ich odwo³ania odpowiednio znakami B-40 i B-44.
Znak zakazu umieszcza siê pod znakiem D-42 w celu
wprowadzenia zakazu obowi¹zuj¹cego w ca³ym obszarze zabudowanym, z wyj¹tkiem odcinków dróg, na których
zakaz zosta³ zmieniony lub uchylony innym znakiem.
Znaki zakazu umieszcza siê pod wszystkimi znakami D42 wyznaczaj¹cymi dany obszar zabudowany. Zakaz nie
musi byæ odwo³any znakiem oznaczaj¹cym koniec zakazu; jego uchylenie oznacza znak D-43 lub - w przypadku,
gdy obszary dwóch miejscowoœci ³¹cz¹ siê i nie stosuje
siê znaku D-43 - znak E-18a.
Znaki zakazu odnosz¹ce siê do kierunku jazdy oraz zabra53

3.1.3. Tabliczki T-21 i T-20

Je¿eli dopuszcza siê odstêpstwa od stosowania siê
do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem nale¿y stosowaæ tekst np. o treœci: „Nie dotyczy MPK”, „Nie
dotyczy TAXI”, „Nie dotyczy samochodów osobowych”, „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia”, „Nie
dotyczy pojazdów s³u¿b miejskich” (pod pojêciem pojazdów s³u¿b miejskich nale¿y rozumieæ pojazdy stra¿y
po¿arnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz przedsiêbiorstw: oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg,
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych, itp.), „Nie dotyczy
mieszkañców posesji od nr ... do nr ... ulicy ...”.

Rys. 3.1.3.1. Tabliczka T-21

Je¿eli ze wzglêdu na warunki lokalne nie mo¿na umieœciæ znaku w miejscu, od którego ma obowi¹zywaæ,
lub istnieje potrzeba usuniêcia w¹tpliwoœci, co do miejsca, w którym obowi¹zuje zakaz (np. skrêcania), to znak
umieszcza siê w odpowiedniej odleg³oœci od tego miejsca, ³¹cznie z tabliczk¹ T-21 (rys. 3.1.3.1) podaj¹c¹ tê
odleg³oœæ.
Informacjê uprzedzaj¹c¹ o niektórych zakazach mo¿na te¿
przekazywaæ znakami F-5 lub F-6, których zasady stosowania okreœlono w punktach 7.2.5 i 7.2.6.

Rys. 3.2.1.2. Zastosowanie znaku B-1:

Rys. 3.1.3.2. Tabliczka T-20

Je¿eli zakaz wyra¿ony znakami B-33, B-35, B-36, B-37,
B-38, B-41 obowi¹zuje pomiêdzy skrzy¿owaniami na
odcinku o d³ugoœci do 500 m, to dopuszcza siê umieszczanie pod znakiem tabliczki T-20 (rys. 3.1.3.2) wskazuj¹cej
d³ugoœæ odcinka drogi, na którym zakaz obowi¹zuje.

3.2. Opisy szczegó³owe
3.2.1. Zakaz ruchu w obu kierunkach

a) przy skrzy¿owaniu

Rys. 3.2.1.1. Znak B-1

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” (rys. 3.2.1.1)
stosuje siê w celu zamkniêcia odcinka drogi dla ruchu
wszelkich pojazdów.
Przyczynami zamkniêcia ruchu na drodze s¹ w szczególnoœci:
– prowadzenie robót w pasie drogowym,
– z³y stan techniczny drogi zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu
ruchu np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego, itp.,
– przeznaczenie drogi do innych celów ni¿ ruch pojazdów,
– przeznaczenie drogi do ruchu tylko okreœlonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

b) poza skrzy¿owaniem
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Je¿eli znak B-1 jest umieszczony na wylocie ze skrzy¿owania, to na wlotach pozosta³ych dróg, odpowiednio
do warunków lokalnych, stosuje siê znaki dope³niaj¹ce: zakazu B-21 i B-22, znaki nakazu od C-1 do C-8
lub znaki F-6. W przypadku, gdy pod znakiem B-1
umieszczono tabliczkê z napisem „Nie dotyczy...”
wówczas pod zastosowanymi dope³niaj¹cymi znakami
zakazu lub nakazu nale¿y równie¿ umieœciæ tabliczki z
takimi samymi napisami. Przyk³ady pokazano na rysunku 3.2.1.2. Stosuj¹c znaki dope³niaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ to, ¿e znak B-21 zabrania równie¿ zawracania. Podobnie zabronienie tego manewru mo¿e
wynikaæ ze znaków nakazu. Je¿eli wprowadzenie zakazu wykonywania tego manewru nie jest uzasadnione,
to nale¿y zastosowaæ znak F-6.
Je¿eli zakaz ruchu nie obowi¹zuje ca³¹ dobê, na znaku
podaje siê w jakich godzinach obowi¹zuje, np. „w
godz. 16 - 19”, „w godz. 21 - 6” (rys. 3.2.1.3).

c) na wysepkach kanalizuj¹cych ruch, je¿eli nie mo¿na umieœciæ znaku C-9 (rys. 3.2.2.4);
d) w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z
obiektu przydro¿nego, np. parkingu, stacji paliwowej (rys. 3.2.2.5); w obiektach zajmuj¹cych znaczn¹
powierzchniê znak ten mo¿na umieœciæ równie¿ dla
wskazania, ¿e wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu
do niego, jest zabroniony;
e) je¿eli istnieje potrzeba zamkniêcia z jednej strony
wjazdu na drogê dwukierunkow¹ (rys 3.2.2.2).

Rys. 3.2.1.3. Znak B-1 obowi¹zuj¹cy w okreœlonych godzinach

3.2.2. Zakaz wjazdu

Rys. 3.2.2.2. Zastosowanie znaku B-2 na drodze
jednokierunkowej oraz na drodze dwukierunkowej

Je¿eli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierunku
tylko dla okreœlonych pojazdów np:
– karetek pogotowia,
– pojazdów stra¿y po¿arnej,
– autobusów komunikacji publicznej,
– rowerów,
wówczas na wlocie, na którym rozpoczyna siê pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów, umieszcza siê
znak B-2 z tabliczk¹ z napisem okreœlaj¹cym pojazdy,
których zakaz nie dotyczy, np. „Nie dotyczy karetek
pogotowia”, „Nie dotyczy pojazdów stra¿y po¿arnej”,
„Nie dotyczy MZA” lub z tabliczk¹ T-22, je¿eli zakaz
nie dotyczy rowerów. Na przeciwleg³ym wlocie umieszcza siê odpowiednio znak F-18, F-18a, F-18b lub znak
D-3 z tabliczk¹ T-22 (rys. 3.2.2.6).

Rys. 3.2.2.1. Znak B-2

Znak B-2 „zakaz wjazdu” (rys. 3.2.2.1) stosuje siê w celu
wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogê lub
jezdniê od strony umieszczenia znaku. Znak B-2 stosuje siê:
a) na drogach, na których ustalono jeden kierunek ruchu (rys. 3.2.2.2);
b) na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych,
je¿eli szerokoœæ pasa dziel¹cego jezdnie jest wiêksza
od 6 m; znak umieszcza siê przy lewej jezdni, równie¿ w miejscach do zawracania (rys. 3.2.2.3);
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Je¿eli na wylocie ze skrzy¿owania zastosowano znak
B-2, to na wlotach pozosta³ych umieszcza siê odpowiednio znaki dope³niaj¹ce (rys. 3.2.2.2 i 3.2.2.6).

Rys. 3.2.2.5. Zastosowanie znaku B-2 w obiekcie przydro¿nym

Rys. 3.2.2.3. Zastosowanie znaku B-2 na drodze
o dwóch jezdniach jednokierunkowych

Rys. 3.2.2.6. Zastosowanie znaku B-2 na drodze dwukierunkowej, na której dopuszczono ruch w jednym
kierunku dla okreœlonego rodzaju pojazdów.

Rys. 3.2.2.4. Zastosowanie znaku B-2 na wysepce
kanalizuj¹cej ruch
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3.2.3. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z wyj¹tkiem motocykli jednoœladowych

Rys. 3.2.5.1. Znak B-4

3.2.6. Zakaz wjazdu samochodów ciê¿arowych

Rys. 3.2.3.1. Znak B-3

Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyj¹tkiem motocykli jednoœladowych” (rys. 3.2.3.1) stosuje
siê na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokoœci lub
noœnoœci obiektów, gdzie ruch pojazdów silnikowych nie
mo¿e byæ dopuszczony i zezwala siê tylko na wjazd motocykli jednoœladowych. Znak ten zabrania wjazdu tak¿e
motocykli jednoœladowych z przyczep¹ wieloœladow¹.

3.2.4. Zakaz wjazdu autobusów
Rys. 3.2.6.1. Znak B-5

Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciê¿arowych”
(rys. 3.2.6.1) stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu
samochodów ciê¿arowych, pojazdów specjalnych i u¿ywanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t.
Znak B-5 stosuje siê przede wszystkim na drogach, na których wystêpuje du¿e natê¿enie ruchu lub wystêpuj¹ trudne
warunki drogowe, np. ma³a szerokoœæ jezdni, ma³e promienie ³uków na skrzy¿owaniach. Ponadto, znak ten mo¿e
byæ zastosowany, gdy wystêpuje potrzeba wyeliminowania ruchu wszelkich pojazdów ciê¿arowych z zabytkowych
czy reprezentacyjnych dzielnic.
W przypadku, gdy zakaz wjazdu ma dotyczyæ samochodów ciê¿arowych o okreœlonej dopuszczalnej masie
ca³kowitej, np. ponad 5 t, na znaku lub na tabliczce pod
znakiem podaje siê wartoœæ tej masy (rys. 3.2.6.2 i 3.2.6.3).

Rys. 3.2.4.1. Znak B-3a

Znak B-3a „zakaz wjazdu autobusów” (rys. 3.2.4.1) stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu autobusów z
obszarów o charakterze turystycznym, w których du¿a
ich liczba mog³aby powodowaæ zak³ócenia ruchu innych
pojazdów. Je¿eli w obszarze objêtym zakazem dopuszcza siê ruch autobusów komunikacji publicznej, pod
znakiem B-3a umieszcza siê tabliczkê z napisem okreœlaj¹cym rodzaj autobusów wy³¹czonych z zakazu. Przy
stosowaniu znaków B-3a zaleca siê podanie informacji o
parkingach z miejscami przeznaczonymi dla autobusów.

3.2.5. Zakaz wjazdu motocykli
Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli” (rys. 3.2.5.1)
stosuje siê w zasadzie na drogach (ulicach), na których trzeba ograniczyæ ha³as wytwarzany zwykle
przez motocykle, co mo¿e byæ uci¹¿liwe dla osób
przebywaj¹cych w pobli¿u drogi, np. w szpitalach,
w budynkach przy w¹skich ulicach, zw³aszcza staromiejskich, w zwartej zabudowie, w parkach, itp.

Rys. 3.2.6.2. Znak B-5 podaj¹cy masê pojazdu
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Znak ten dotyczy równie¿ pojazdów wolnobie¿nych.
W razie koniecznoœci wprowadzenia zakazu wjazdu
tylko pojazdów wolnobie¿nych, pod znakiem B-6 nale¿y umieœciæ tabliczkê z napisem „Dotyczy tylko
pojazdów wolnobie¿nych”.
Na podstawie badañ i analiz ruchu mo¿na tworzyæ w
miastach obszary bez ruchu ci¹gników rolniczych i pojazdów wolnobie¿nych. Umieszczenie znaków B-6 na
ulicach prowadz¹cych do tego obszaru spowoduje eliminacjê ruchu wymienionych pojazdów z ustalonej
czêœci miasta (rys. 3.2.7.2).
Poza miastami, znak B-6 stosuje siê na tych odcinkach
dróg, na których wystêpuje potrzeba wyeliminowania
ruchu powolnego i istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia go
na inne drogi lub drogê równoleg³¹ do danej drogi.

Rys. 3.2.6.3. Znak B-5 z tabliczk¹ podaj¹c¹ masê pojazdu

3.2.7. Zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych

3.2.8. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z przyczepami

Rys. 3.2.7.1. Znak B-6

Znak B-6 „zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych” (rys.
3.2.7.1) stosuje siê zw³aszcza na ulicach, na których
wystêpuje du¿e natê¿enie ruchu, a poruszanie siê ci¹gników powodowa³oby tamowanie ruchu, szczególnie
przy utrudnionym wyprzedzaniu.

Rys. 3.2.7.2.

Rys. 3.2.8.1. Znak B-7

Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami” (rys. 3.2.8.1) stosuje siê w celu wyeliminowania
z ruchu na drodze pojazdów silnikowych z przyczep¹
dwu lub wiêcej osiow¹, z wy³¹czeniem naczepy, je¿eli
pojazdy te mog¹ stanowiæ utrudnienie ruchu innych pojazdów. Warunki te mog¹ wystêpowaæ zw³aszcza na
drogach o du¿ym natê¿eniu ruchu lub o niekorzystnych
warunkach drogowych, np. na spadkach lub œliskiej jezdni.
Znak ten mo¿e byæ równie¿ stosowany w miejscach
gdzie skrêcanie, np. ze wzglêdu na w¹sk¹ jezdniê lub
ostry k¹t krzy¿uj¹cych siê dróg jest utrudnione, lub
zawracanie na drodze bez przejazdu - niemo¿liwe.

Sposób oznakowania obszaru miasta bez ruchu
ci¹gników rolniczych

Rys. 3.2.8.2.

58

Znak B-7 podaj¹cy masê przyczepy

przede wszystkim z dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu lub
du¿ej dopuszczalnej prêdkoœci stanowi¹cej niebezpieczeñstwo dla jad¹cych rowerami. Dotyczyæ to bêdzie g³ównie
dróg z przewag¹ samochodów ciê¿arowych, autobusów,
itp. Ponadto znak B-9 stosuje siê na drogach, w obrêbie
których lub w pobli¿u których wyznaczono drogê dla rowerów, a znak nakazuj¹cy korzystanie z tej drogi mo¿e
nie byæ dobrze widoczny dla kieruj¹cych rowerami.
Znak B-9 stosuje siê w szczególnoœci:
– na odcinkach dróg posiadaj¹cych wydzielony poza
koron¹ drogi ci¹g rowerowy, pieszo-rowerowy, drogi dojazdowe,
– wzd³u¿ odcinków dróg nowobudowanych, np. obwodnic, w celu pozostawienia obs³ugi ruchu rowerowego na sieci istniej¹cych dróg.
Przyk³ad zastosowania znaku B-9 pokazano na rys. 3.2.10.2.

W celu dopuszczenia wjazdu pojazdów silnikowych z
przyczepami o okreœlonej dopuszczalnej masie ca³kowitej, na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje siê
wartoœæ dopuszczalnej masy ca³kowitej przyczepy (rys.
3.2.8.2 i 3.2.8.3). Napis okreœlaj¹cy masê odnosi siê do
przyczepy, a w przypadku ci¹gniêcia dwóch przyczep odnosi siê do sumy ich dopuszczalnych mas ca³kowitych.

Rys. 3.2.8.3. Znak B-7 z tabliczk¹ podaj¹c¹ masê przyczepy

3.2.9. Zakaz wjazdu pojazdów zaprzêgowych

Rys. 3.2.10.1. Znak B-9

Rys. 3.2.9.1. Znak B-8

Znak B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzêgowych”
(rys. 3.2.9.1) stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu
pojazdów zaprzêgowych na ulicach lub obszarach miast
o du¿ym natê¿eniu ruchu lub gdzie poruszanie siê pojazdów zaprzêgowych tamuje ruch, a w szczególnoœci,
gdy utrudnia wyprzedzanie.
Poza miastami znak B-8 stosuje siê na tych odcinkach dróg,
na których wystêpuje potrzeba wyeliminowania pojazdów
zaprzêgowych i istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia ruchu tych
pojazdów na inne drogi lub drogê równoleg³¹ do danej drogi.
Z zakazu mog¹ byæ wy³¹czone np. doro¿ki przez umieszczenie pod znakiem tabliczki z napisem: „Nie dotyczy doro¿ek”.
W miastach mo¿na tworzyæ obszary wy³¹czone z ruchu pojazdów zaprzêgowych wed³ug zasad opisanych
w punkcie 3.2.7.

3.2.10. Zakaz wjazdu rowerów
Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” (rys. 3.2.10.1), wyra¿aj¹cy zakaz ruchu rowerów i wózków rowerowych,
stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów

Rys. 3.2.10.2. Zastosowanie znaku B-9
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3.2.11. Zakaz wjazdu motorowerów

Znak B-12 „zakaz wjazdu wózków rêcznych” (rys.
3.2.13.1) stosuje siê w analogicznych sytuacjach jak
znak B-11 (pkt 3.2.11).

3.2.14. Zakaz wjazdu pojazdów przewo¿¹cych
materia³y niebezpieczne
3.2.14.1. Zasady ogólne
W celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewo¿¹cych
towary (materia³y) niebezpieczne w iloœciach, dla których
wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarañczowej stosuje siê znaki B-13
„zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami wybuchowymi
lub ³atwo zapalnymi”, B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z
materia³ami niebezpiecznymi” lub B-14 „zakaz wjazdu
pojazdów z materia³ami, które mog¹ skaziæ wodê”.
Znaki stosuje siê w przypadku, gdy mo¿liwe jest skierowanie ruchu na drogê alternatywn¹, po której mog¹
poruszaæ siê pojazdy przewo¿¹ce towary niebezpieczne – na obwodnicê miasta, po³o¿ony poni¿ej ujêcia
wody most, drogê omijaj¹c¹ tunel, itp.

Rys. 3.2.11.1. Znak B-10

Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” (rys. 3.2.11.1)
stosuje siê na tych drogach, na których nie dopuszcza siê
ruchu jakichkolwiek pojazdów wyposa¿onych w silnik np.
w pobli¿u parków narodowych. Znak ten mo¿e byæ umieszczony jako uzupe³nienie znaku B-4 (pkt 3.2.4), znaku
B-3/4 (pkt 3.2.15), lub samodzielnie, je¿eli ruch pojazdów silnikowych jest ju¿ zamkniêty na poprzedzaj¹cym
odcinku drogi. Znak B-10, symbol motoroweru mo¿e
byæ umieszczony wspólnie z innymi symbolami, jak
pokazano na rysunku 3.2.15.5 (pkt 3.2.15).

3.2.14.2. Zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami
wybuchowymi lub ³atwo zapalnymi

3.2.12. Zakaz wjazdu wózków rowerowych
Znak B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” (rys.
3.2.12.1) stosuje siê na drogach, a zw³aszcza ulicach, na
których wystêpuje du¿e natê¿enie ruchu i poruszanie siê
wózków rowerowych tamuje ruch w szczególnoœci przez
utrudnienie wyprzedzania.

Rys. 3.2.14.1.

Rys. 3.2.12.1.

Znak B-13

Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub ³atwo zapalnymi” (rys. 3.2.14.1) stosuje
siê w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.2, lub gazy palne klasy 2, w iloœciach, dla których
wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarañczowej.
Znak B-13 umieszcza siê na drogach, po których przewo¿enie towarów wybuchowych lub ³atwo zapalnych
mo¿e stanowiæ du¿e zagro¿enie w razie awarii pojazdu
lub wypadku. Dotyczy to zagro¿enia zarówno osób (ulice w zwartej zabudowie miast, tereny rekreacyjne), jak i
budowli (tunele, zapory wodne, obiekty zabytkowe, itp.).

Znak B-11

3.2.13. Zakaz wjazdu wózków rêcznych

3.2.14.3. Zakaz wjazdu pojazdów
z materia³ami niebezpiecznymi
Znak B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami
niebezpiecznymi” (rys. 3.2.14.2) stosuje siê w celu

Rys. 3.2.13.1. Znak B-12

60

wyeliminowania z ruchu wszelkich pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne w iloœciach, dla których
wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarañczowej. Dotyczy to dróg, po
których przewo¿enie towaru niebezpiecznego mo¿e w
razie awarii pojazdu lub wypadku stanowiæ szczególnie du¿e zagro¿enie dla osób, mienia lub œrodowiska.

Je¿eli ujêcie wody znajduje siê miêdzy mostami, to
znak B-14 nale¿y umieœciæ na drodze przebiegaj¹cej
przez most umiejscowiony powy¿ej ujêcia.

3.2.15. Zakaz wjazdu ró¿nych rodzajów pojazdów
W celu wyeliminowania z ruchu niektórych rodzajów
pojazdów, mo¿na na jednej tarczy znaku umieœciæ dwa,
lub wyj¹tkowo trzy symbole odpowiednich pojazdów.
W przypadku trzech symboli na jednym znaku, kolejnoœæ ich umieszczania powinna byæ narastaj¹ca zgodnie
z ruchem wskazówek zegara: w górnym lewym polu
powinien byæ umieszczony symbol znaku zakazu o najni¿szym numerze.

Rys. 3.2.14.2. Znak B-13a

W przypadku koniecznoœci wyeliminowania ruchu tylko okreœlonych klas lub grup towarów niebezpiecznych
albo okreœlonego sposobu ich przewozu pod znakiem
B-13a umieszcza siê tabliczkê z odpowiednim napisem.
Zakaz wyra¿ony znakiem B-13a mo¿e dotyczyæ niektórych okresów doby, np. godzin szczytu.

Rys. 3.2.15.1. Znak B-3/4

Znak B-3/4 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych”
(rys. 3.2.15.1) stosuje siê w celu zapobie¿enia uci¹¿liwoœciom, jakie powoduje ruch pojazdów silnikowych.
Umieszcza siê go na ulicach staromiejskich, odcinkach dróg
przebiegaj¹cych przy obiektach zabytkowych, na drogach
przebiegaj¹cych przez parki lub rezerwaty przyrody.

3.2.14.4. Zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami,
które mog¹ skaziæ wodê

Rys. 3.2.14.3. Znak B-14

Znak B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami, które
mog¹ skaziæ wodê” (rys 3.2.14.3) stosuje siê w celu
wyeliminowania z ruchu pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne, okreœlone w odrêbnych przepisach
klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy truj¹ce lub gazy ¿r¹ce klasy
2 lub materia³y zagra¿aj¹ce œrodowisku klasy 9, w iloœciach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu
tablicami ostrzegawczymi barwy pomarañczowej.
Znak B-14 umieszcza siê na drogach przebiegaj¹cych
w pobli¿u zbiorników lub cieków wodnych o wysokiej
klasie czystoœci (Ÿród³a rzek, jeziora i zbiorniki wody
pitnej, miejsca poboru wody do celów spo¿ywczych lub
przemys³owych), które w razie awarii pojazdu lub wypadku mog¹ byæ ska¿one przewo¿onymi towarami.

Rys. 3.2.15.2. Znak B-6/8

Znak B-6/8 „zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych i pojazdów zaprzêgowych” (rys. 3.2.15.2) stosuje siê w celu
wyeliminowania ruchu pojazdów powolnych. Umieszcza
siê go na drogach, gdzie poruszanie siê tych pojazdów
powodowa³oby tamowanie ruchu innym pojazdom, szczególnie przy wyprzedzaniu.
Znak B-9/12 „zakaz wjazdu rowerów i wózków rêcznych”
(rys. 3.2.15.3) stosuje siê w tym samym celu i z tego samego powodu, co znak B-6/8 - szczególnie na ulicach.
Znak B-13/14 „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami
wybuchowymi lub zapalnymi oraz materia³ami mog¹cymi skaziæ wodê” (rys. 3.2.15.4) stosuje siê w celu
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wyeliminowania ruchu pojazdów przewo¿¹cych towary
niebezpieczne z tych dróg, na których maj¹ zastosowanie kryteria opisane dla znaków B-13 i B-14 (pkt.
3.2.13 i 3.2.14), np. z dróg przebiegaj¹cych przez osiedla mieszkaniowe, okolice rezerwatów, zbiorników
wodnych, pla¿, itp.

Znak B-6/8/9 „zakaz wjazdu pojazdów innych ni¿ samochodowe” (rys. 3.2.15.6) stosuje siê na drogach
prowa- dz¹cych ruch bezpoœrednio do autostrady lub
drogi ekspresowej w celu wyeliminowania wjazdu pojazdów, których ruch na tych drogach jest zabroniony.
Je¿eli wystêpuje koniecznoœæ wprowadzenia zakazu wjazdu innych rodzajów pojazdów, ni¿ te które podano na
rysunkach od 3.2.15.1 do 3.2.15.6 nale¿y stosowaæ inne,
odpowiednie symbole.

3.2.16. Zakaz wjazdu pojazdów
o szerokoœci ponad ... m

Rys. 3.2.15.3. Znak B-9/12

Rys. 3.2.16.1. Znak B-15

Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokoœci ponad ...
m” (rys. 3.2.16.1) stosuje siê przed w¹skimi obiektami, np.
tunele, mosty, wiadukty, przez które nie mo¿na dopuœciæ
przejazdu pojazdów o szerokoœci wiêkszej od podanej na znaku.

Rys. 3.2.15.4. Znak B-13/14

Rys. 3.2.15.5. Znak B-3/4/10

Znak B-3/4/10 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
i motorowerów” (rys. 3.2.15.5) stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu pojazdów wytwarzaj¹cych ha³as
lub powoduj¹cych zatruwanie powietrza spalinami. Stosuje siê go ze wzglêdu na charakter drogi lub jej
otoczenia, np. strefy ciszy, parki narodowe.

Rys. 3.2.16.2. Zastosowanie znaku B-15 na zwê¿onym
odcinku drogi

Rys. 3.2.15.6. Znak B-6/8/9
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Znak B-15 umieszcza siê, gdy odleg³oœæ miêdzy elementami
konstrukcyjnymi obiektu ograniczaj¹cymi skrajniê poziom¹
jest mniejsza ni¿ 3,5 m. Liczba podana na znaku powinna
byæ o 1,0 m mniejsza ni¿ odleg³oœæ miêdzy tymi
elementami. Nale¿y przyj¹æ, ¿e odleg³oœæ przeje¿d¿aj¹cego
pojazdu od obydwu œcian powinna wynosiæ po 0,5 m. Je¿eli
np. odleg³oœæ miêdzy elementami konstrukcyjnymi obiektu
wynosi 3,2 m, na znaku nale¿y podaæ wartoœæ 2,2 m.
Znak B-15 stosuje siê:
– na drogach jednokierunkowych,
– na drogach dwukierunkowych w po³¹czeniu ze znakami B-31 i D-5 zgodnie z zasadami podanymi w
punktach 2.2.12 i 3.2.32.
Znak B-15 mo¿e byæ równie¿ stosowany w celu wyeliminowania szerokich pojazdów, np. z w¹skich ulic
staromiejskich, na których wymijanie siê szerokich pojazdów by³oby niemo¿liwe lub bardzo utrudnione. Przyk³ad
zastosowania znaku B-15 pokazano na rysunku 3.2.16.2.
Na drogach wielopasowych znak B-15 stosuje siê w
celu wskazania pasa ruchu, na którym zabroniony jest
ruch pojazdów o szerokoœci wiêkszej od podanej
na znaku. Znak umieszcza siê nad pasem ruchu.
Znak mo¿e byæ uzupe³nieniem znaku F-22.

W przypadkach, gdy jezdnia pod obiektem ma wiêcej jak
dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, a sklepienie jest
w kszta³cie ³uku, wówczas znaki ograniczaj¹ce wysokoœæ
pojazdu umieszcza siê nad ka¿dym pasem z podaniem
odpowiedniej wartoœci (rys. 3.2.17.2). Na znaku umieszczonym przed obiektem podaje siê najwiêksz¹ z wartoœci
okreœlonych na znakach umieszczonych na obiekcie.
Przed obiektami, pod którymi mo¿e byæ dopuszczony
tylko ruch pojazdów o wysokoœci mniejszej od 4 m mo¿na stosowaæ urz¹dzenia bramowe U-10 wed³ug zasad
okreœlonych w za³¹czniku nr 4.

3.2.17. Zakaz wjazdu pojazdów
o wysokoœci ponad ... m
Rys. 3.2.17.2. Zastosowanie znaku B-16 na ³ukowym
sklepieniu tunelu

3.2.18. Zakaz wjazdu pojazdów
o d³ugoœci ponad ... m

Rys. 3.2.17.1. Znak B-16

Znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokoœci ponad
... m” (rys. 3.2.17.1) nale¿y umieszczaæ przed takimi obiektami, jak np. tunele lub wiadukty, oraz przed miejscami,
gdzie przebiega linia sieci napowietrznej, je¿eli wysokoœæ
obiektu nad jezdni¹ jest mniejsza od 4,5 m. Na znaku podaje siê liczbê o 0,5 m mniejsz¹ od wysokoœci obiektu nad
jezdni¹. Z tego wynika, ¿e najwiêksz¹ wartoœci¹ liczbow¹
podan¹ na znaku mo¿e byæ 3,9 m. Wysokoœæ obiektu mierzy siê w obrêbie drogi, w miejscu, w którym odleg³oœæ
sklepienia obiektu od jezdni jest najmniejsza.
Znak B-16 nale¿y powtórzyæ umieszczaj¹c go nad jezdni¹, np. na obiekcie. Powy¿sze zasady ustalania wartoœci
podanej na znaku stosuje siê równie¿ przy sklepieniach
³ukowych, z tym, ¿e pomiaru dokonuje siê w taki sposób,
aby odstêp bezpieczeñstwa 0,5 m by³ zachowany miêdzy sklepieniem, a górn¹ krawêdzi¹ pojazdu jad¹cego
mo¿liwie jak najbli¿ej œciany obiektu.

Rys. 3.2.18.1. Znak B-17

Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o d³ugoœci ponad...m”
(rys. 3.2.18.1) stosuje siê przed miejscami, w których skrêcanie
lub zawracanie pojazdów o d³ugoœci wiêkszej ni¿ wskazana
na znaku jest bardzo utrudnione lub niemo¿liwe.
Potrzeba zastosowania takiego znaku mo¿e wyst¹piæ na
drogach o bardzo ma³ych promieniach ³uków poziomych,
przy wjazdach na promy nie przystosowane do przewozu
d³ugich pojazdów, na ulicach bez przejazdu, na których
zawracanie d³ugich pojazdów by³oby utrudnione lub niemo¿liwe oraz w innych miejscach, gdzie wjazd tego
typu pojazdów powodowa³by utrudnienia w ruchu.
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3.2.19. Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej
masie ca³kowitej ponad ... t

3.2.21. Stop

Rys. 3.2.21.1. Znak B-20

Rys. 3.2.19.1

Znak B-20 „stop” (rys. 3.2.21.1) stosuje siê w celu
wprowadzenia w okreœlonych warunkach, obowi¹zku
zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzy¿owanie z drog¹ z pierwszeñstwem, na przejazd kolejowy niestrze¿ony
(kategorii D), na przejazd tramwajowy, a tak¿e w innych
miejscach przecinania siê kierunków ruchu jak wyjazd z
obiektu, wlot drogi gruntowej itp. Dopuszcza siê stosowanie znaku B-20 dla kieruj¹cych tramwajami, gdy
torowisko przecina drogê publiczn¹.
Znak B-20 stosuje siê, gdy brak jest dostatecznej widocznoœci na zatrzymanie pojazdu przed skrzy¿owaniem lub
przejazdem. Widocznoœæ na zatrzymanie siê przed skrzy¿owaniem dla jad¹cych drog¹ podporz¹dkowan¹ ustala siê
za pomoc¹ trójk¹ta widocznoœci (rys. 3.2.21.2).
W celu wyznaczenia trójk¹ta widocznoœci nale¿y okreœliæ
wielkoœci s i L. Wielkoœæ s okreœla siê z wykresu na rysunku
3.2.21.3. Wielkoœæ L okreœla siê ze wzoru:

Znak B-18

Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie
ca³kowitej ponad ... t” (rys. 3.2.19.1) stosuje siê przed
odcinkami dróg, których noœnoœæ jest niewystarczaj¹ca
dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez
ograniczeñ. Na znaku podaje siê wartoœæ wynikaj¹c¹
z rzeczywistej noœnoœci obiektu lub drogi.
W uzasadnionych przypadkach znak ten mo¿e byæ
stosowany równie¿ w zwi¹zku z istnieniem przy drodze
obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrz¹sy
wynikaj¹ce z ruchu ciê¿kich pojazdów s¹ szkodliwe.
O ograniczeniach wynikaj¹cych ze znaków B-18
kierowcy powinni byæ wczeœniej informowani, zgodnie z
zasadami okreœlonymi w punktach 7.2.5 i 7.2.6.

3.2.20. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi
wiêkszym ni¿ ... t
gdzie:
s – widocznoœæ na zatrzymanie siê w m,
vp1 – prêdkoœæ dopuszczalna dla drogi podporz¹dkowanej
w km/h,
vp2 – prêdkoœæ dopuszczalna dla drogi z pierwszeñstwem
przejazdu w km/h,
l – d³ugoœæ pojazdu w m.

Rys. 3.2.20.1. Znak B-19

Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym
ni¿ ... t” (rys. 3.2.20.1) stosuje siê przed odcinkami dróg,
których noœnoœæ nawierzchni nie jest dostosowana do nacisku osi pojedynczej pojazdu wynosz¹cego 80 kN, a
tak¿e przed odcinkami dróg krajowych, których noœnoœæ nie jest dostosowana do nacisku 100 kN.
Na drogach o nawierzchni dostosowanej do noœnoœci
100 kN, na których jad¹cy nie s¹ informowani o podwy¿szonej noœnoœci nawierzchni znakami z numerem drogi
stosuje siê znaki B-19 z wartoœci¹ 10 t.
Na odcinkach dróg o nawierzchni dostosowanej do noœnoœci 115 kN stosuje siê znaki B-19 z wartoœci¹ 11,5 t.

Rys. 3.2.21.2. Widocznoœæ na zatrzymanie siê przed
skrzy¿owaniem
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Je¿eli oka¿e siê, ¿e w polu trójk¹ta widocznoœci znajduj¹
siê przeszkody, które w znaczny sposób utrudniaj¹
spostrzeganie pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze z
pierwszeñstwem przejazdu, nale¿y na drodze podporz¹dkowanej umieœciæ znak B-20 lub ograniczyæ prêdkoœæ
na drodze podporz¹dkowanej. W przypadku ograniczenia
prêdkoœci, nale¿y ponownie ustaliæ trójk¹t widocznoœci.
Znak B-20 nale¿y stosowaæ z du¿¹ rozwag¹, aby nie uleg³
on deprecjacji. Znak ten mo¿e byæ umieszczony na jednym
lub dwóch wlotach na skrzy¿owanie, tam gdzie wystêpuje
brak widocznoœci.

odpowiednio ze znakami D-1 lub A-6 (pkt 5.2.1. lub 2.2.6).
W przypadku, gdy droga z pierwszeñstwem przejazdu
zmienia kierunek na skrzy¿owaniu, wówczas pod znakiem
B-20 umieszcza siê tabliczkê T-6c (pkt 2.2.8, rys. 2.2.8.3).

3.2.22. Zakaz skrêcania w lewo
Znak B-21 „zakaz skrêcania w lewo” (rys. 3.2.22.1)
zabraniaj¹cy skrêcania w lewo i zawracania na najbli¿szym
skrzy¿owaniu, stosuje siê przed skrzy¿owaniami na tych
drogach, na których przy du¿ym natê¿eniu ruchu na wprost
w obu kierunkach, pojazdy skrêcaj¹ce w lewo utrudniaj¹
ruch i zmniejszaj¹ przepustowoœæ skrzy¿owania.

Rys. 3.2.22.1. Znak B-21

Umieszczenie znaku B-21 w obrêbie skrzy¿owania
oznacza, ¿e dotyczy on tylko najbli¿szej jezdni, przed
któr¹ siê znajduje. Znak ten stosuje siê tak¿e jako znak
dope³niaj¹cy w sytuacjach opisanych w punktach 3.2.1.
i 3.2.2. Znak B-21 powinien byæ umieszczony w odleg³oœci do 50 m przed skrzy¿owaniem oraz na jezdni
jednokierunkowej powtórzony bezpoœrednio przed
skrzy¿owaniem po lewej stronie (rys. 3.2.22.2).

Rys. 3.2.21.3. Zale¿noœæ odleg³oœci widocznoœci na zatrzymanie od prêdkoœci i pochylenia pod³u¿nego

Warunki widocznoœci na przejazdach kolejowych
kategorii D reguluj¹ odrêbne przepisy.
Trójk¹t widocznoœci dla przejazdu przez torowiska
tramwajowe wyznacza siê w analogiczny sposób, jak dla
przejazdów kolejowych.
Znak B-20 umieszcza siê mo¿liwie jak najbli¿ej
skrzy¿owania i nie dalej ni¿ 25 m od niego w obszarze
zabudowanym. Odleg³oœæ umieszczenia znaku nale¿y
mierzyæ od krawêdzi jezdni drogi poprzecznej lub od
skrajnej szyny. Dopuszcza siê umieszczenie znaku B-20
wraz ze znakiem G-3 lub G-4 (na jednym s³upku).
Na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci wiêkszej od 60 km/h
znak B-20 powinien byæ poprzedzony w odleg³oœci
150 - 300 m znakiem A-7 z tabliczk¹ z napisem „Stop” i
podaniem odleg³oœci od miejsca umieszczenia znaku B-20.
Je¿eli znak B-20 umieszczony jest na drodze o nawierzchni
bitumicznej, to miejsce, w którym kieruj¹cy ma zatrzymaæ
pojazd, powinno byæ uzupe³nione lini¹ bezwzglêdnego
zatrzymania - stop. Znak B-20 nie mo¿e wystêpowaæ
samodzielnie na skrzy¿owaniach. Nale¿y go stosowaæ

Rys. 3.2.22.2. Powtórzenie znaku B-21 na drodze
jednokierunkowej
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Zaleca siê powtórzyæ znak ten bezpoœrednio przed
skrzy¿owaniem na jezdni dwukierunkowej po prawej
stronie (rys. 3.2.22.3).

Znaki wskazuj¹ce sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na najbli¿szym skrzy¿owaniu umieszcza siê ³¹cznie ze znakiem B-21, a znaki wskazuj¹ce
sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w lewo na

Rys. 3.2.22.3. Powtórzenie znaku B-21 na drodze dwukierunkowej

Znak B-21 zaleca siê uzupe³niaæ odpowiednimi
odmianami znaku F-7 (pkt. 7.2.7), wskazuj¹cymi
mo¿liwoœæ wykonania skrêtu przy wykorzystaniu
przyleg³ego uk³adu dróg.

Rys. 3.2.22.5. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazuj¹cym mo¿liwoœæ do dojazdu do drogi
poprzez skrêcanie w prawo na nastêpnym
skrzy¿owaniu

Rys. 3.2.22.4. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazuj¹cym mo¿liwoœæ dojazdu do drogi
poprzez skrêcanie w prawo na nastêpnym
skrzy¿owaniu

Rys. 3.2.22.6. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7 wskazuj¹cym trasê objazdu w prawo w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu
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Rys. 3.2.23.1. Znak B-22

Znak ten stosuje siê tak¿e jako znak dope³niaj¹cy w
sytuacjach opisanych w punktach 3.2.1 i 3.2.2. (rys.
3.2.1.2 i 3.2.2.6).
Umieszczenie znaku B-22 w obrêbie skrzy¿owania
oznacza, ¿e dotyczy on tylko najbli¿szej jezdni, przed
któr¹ siê znajduje.
Zasady umieszczania znaku B-22 s¹ takie same jak znaku
B-21, z tym, ¿e znak ten powtarza siê bezpoœrednio przed
skrzy¿owaniem tylko po prawej stronie jezdni.
Rys. 3.2.22.7. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazuj¹cym trasê objazdu w lewo w zwi¹zku
z zakazem skrêcania w lewo na nastêpnym
skrzy¿owaniu

nastêpnym skrzy¿owaniu samodzielnie przed skrzy¿owaniem, na którym rozpoczyna siê trasa objazdowa.
Przyk³ady zastosowania znaku B-21 ze znakami F-7
pokazano na rysunkach od 3.2.22.4. do 3.2.22.7.
Znak B-21 w postaci œwietlnej mo¿e byæ stosowany na
skrzy¿owaniach, na których warunki ruchu powoduj¹
koniecznoœæ okresowego zabronienia skrêcania pojazdów. Znak w³¹czany jest automatycznie przy okreœlonym
natê¿eniu ruchu pojazdów lub przez s³u¿by monitoruj¹ce ruch.

3.2.23. Zakaz skrêcania w prawo
Znak B-22 „zakaz skrêcania w prawo” (rys. 3.2.23.1)
stosuje siê w celu zabronienia skrêcania pojazdów w prawo na najbli¿szym skrzy¿owaniu, w szczególnoœci ze
wzglêdu na:
– ma³y promieñ ³uku,
– ma³¹ szerokoœæ jezdni drogi odga³êziaj¹cej siê w prawo,
– warunki ruchu wynikaj¹ce z bardzo intensywnego ruchu
pieszych (skrêcaj¹ce pojazdy mog¹ tamowaæ ruch na
pasie drogi, któr¹ opuszczaj¹).

Rys. 3.2.23.2. Zastosowanie znaku B-22 ze znakiem F-7 wskazuj¹cym mo¿liwoœæ dojazdu do drogi poprzez
skrêcanie w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu
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Znak B-23 „zakaz zawracania” (rys. 3.2.24.1) stosuje
siê w celu zabronienia zawracania, je¿eli manewr ten,
zw³aszcza, gdy jest czêsto wykonywany, mo¿e powodowaæ
utrudnienie ruchu, w szczególnoœci podczas du¿ego jego
natê¿enia i stosunkowo ma³ej szerokoœci drogi (jezdni) lub
pasa dziel¹cego jezdnie.
Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca umieszczenia
znaku do najbli¿szego skrzy¿owania w³¹cznie. Znak
umieszcza siê:
– w pobli¿u skrzy¿owania, je¿eli ma dotyczyæ tylko
skrzy¿owania,
– w oddaleniu od skrzy¿owania, je¿eli zakaz ma obj¹æ
równie¿ odcinek drogi poprzedzaj¹cy skrzy¿owanie.

3.2.25. Koniec zakazu zawracania
Znak B-24 „koniec zakazu zawracania” (rys. 3.2.25.1)
stosuje siê w celu uchylenia zakazu zawracania, je¿eli
odcinek drogi objêty tym zakazem koñczy siê przed
skrzy¿owaniem.
Znak umieszcza siê w tym miejscu, w którym zakaz
przestaje obowi¹zywaæ.
Rys. 3.2.23.3. Zastosowanie znaku B-22 ze znakiem F-7
wskazuj¹cym trasê objazdu w lewo w zwi¹zku
z zakazem skrêcania w prawo na nastêpnym
skrzy¿owaniu

Znak ten mo¿e byæ uzupe³niony odpowiedni¹ odmian¹
znaku F-7; znak F-7 wskazuj¹cy sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w prawo na najbli¿szym
skrzy¿owaniu umieszcza siê ³¹cznie ze znakiem B-22,
natomiast znak F-7 wskazuj¹cy sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w prawo na najbli¿szym
skrzy¿owaniu przed skrzy¿owaniem, na którym rozpoczyna siê trasa objazdu. Przyk³ady zastosowania znaku
B-22 ze znakiem F-7 pokazano na rysunkach 3.2.23.2 i
3.2.23.3.
Znak B-22 w postaci œwietlnej mo¿e byæ stosowany na
skrzy¿owaniach, na których warunki ruchu powoduj¹
koniecznoœæ okresowego zabronienia skrêcania
pojazdów. Znak w³¹czany jest automatycznie przy
okreœlonym natê¿eniu ruchu pojazdów lub przez s³u¿by
monitoruj¹ce ruch.

Rys. 3.2.25.1. Znak B-24

3.2.26. Zakaz wyprzedzania

3.2.24. Zakaz zawracania
Rys. 3.2.26.1. Znak B-25

Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” (rys. 3.2.26.1) stosuje siê w celu zabronienia wyprzedzania pojazdami
silnikowymi innych pojazdów silnikowych wieloœladowych, je¿eli wykonanie tego manewru stwarza
zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu, w szczególnoœci:
– na w¹skich jezdniach,
– na stromych wzniesieniach,
– przed zwê¿onymi odcinkami dróg lub na tych odcinkach,
Rys. 3.2.24.1. Znak B-23
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je¿eli pojazdy powinny poruszaæ siê tylko po jednym pasie ruchu (w jednym kierunku),
– w przypadku, gdy brak widocznoœci niezbêdnej do
wykonania tego manewru jest niew³aœciwie oceniany przez kieruj¹cych.
Znaku tego nie stosuje siê na jezdniach, na których
istniej¹ co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego
kierunku, nawet w tych przypadkach, gdy nastêpuje
zmniejszenie liczby pasów ruchu, np. z czterech lub
trzech do dwóch oraz z dwóch do jednego.
W razie potrzeby wprowadzenia zakazu wyprzedzania
tylko dla okreœlonych pojazdów pod znakiem B-25
umieszcza siê tabliczkê T-23a÷j (rys. 3.2.34.2) z
symbolem pojazdu.

Znak B-27 umieszcza siê w tym miejscu, w którym
zakaz przestaje obowi¹zywaæ.

Rys. 3.2.28.1. Znak B-27

3.2.29. Koniec zakazu wyprzedzania przez
samochody ciê¿arowe

3.2.27. Zakaz wyprzedzania przez samochody
ciê¿arowe

Rys. 3.2.29.1. Znak B-28
Rys. 3.2.27.1. Znak B-26

Znak B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciê¿arowe” (rys. 3.2.29.1) stosuje siê w celu
uchylenia zakazu wyprzedzania, je¿eli odcinek drogi
objêty tym zakazem koñczy siê przed skrzy¿owaniem.
Znak B-28 umieszcza siê w miejscu, w którym zakaz
przestaje obowi¹zywaæ.

Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciê¿arowe” (rys. 3.2.27.1) stosuje siê w celu zabronienia
wyprzedzania samochodami ciê¿arowymi o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t innych
pojazdów silnikowych wieloœladowych, je¿eli wykonywanie tego manewru stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa
ruchu, w szczególnoœci:
– na w¹skich jezdniach,
– na stromych wzniesieniach lub spadkach,
– przy du¿ym natê¿eniu ruchu i znacznym udziale samochodów ciê¿arowych.
Ponadto znak B-26 mo¿e byæ stosowany, ze wzglêdu
na potrzeby organizacji ruchu, np. zachodzi potrzeba
utrzymania samochodów ciê¿arowych na prawym
pasie ruchu.
Znak B-26 zabrania wyprzedzania równie¿ przez pojazdy
specjalne lub u¿ywane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t oraz ci¹gniki
samochodowe.

3.2.30. Zakaz u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych

Rys. 3.2.30.1. Znak B-29

Znak B-29 „zakaz u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych”
(rys. 3.2.30.1) stosuje siê poza obszarem zabudowanym
przed obiektami (miejscami), które ze wzglêdu na swój
charakter powinny byæ chronione przed ha³asem. Nale¿y zaliczyæ do nich zak³ady lecznicze, sanatoria, szko³y,
parki, rezerwaty przyrody, oœrodki wypoczynkowe, itp.

3.2.28. Koniec zakazu wyprzedzania
Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” (rys. 3.2.28.1)
stosuje siê w celu uchylenia zakazu wyprzedzania, je¿eli
odcinek drogi objêty tym zakazem koñczy siê przed
skrzy¿owaniem.
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Znak B-29 umieszcza siê w odleg³oœci oko³o 150 m
przed chronionym obiektem (miejscem).

(pkt 5.2.5). Je¿eli natê¿enie ruchu w przeciwnych kierunkach ulega du¿ym wahaniom w ci¹gu doby,
pierwszeñstwo przejazdu przez zwê¿ony odcinek drogi mo¿e byæ zmieniane w ustalonych okresach doby
przez zmianê znaków B-31 i D-5.
Je¿eli zwê¿enie jezdni wystêpuj¹ce jednostronnie
zosta³o oznakowane znakami A-12b i A-12c, a pierwszeñstwo maj¹ kieruj¹cy wje¿d¿aj¹cy na zwê¿ony
odcinek po stronie, na której nie wystêpuje zwê¿enie,
wówczas znaku B-31 nie stosuje siê.
Przy okreœlaniu pierwszeñstwa przejazdu na zwê¿onych
odcinkach jezdni nale¿y dokonaæ analizy warunków
drogowo-ruchowych, a w szczególnoœci:
– kierunków pochyleñ pod³u¿nych jezdni przed i na zwê¿eniu,
– natê¿enia ruchu pojazdów dla ka¿dego kierunku,
– struktury rodzajowej pojazdów,
– udzia³u komunikacji zbiorowej dla ka¿dego kierunku.
Kierunek z pierwszeñstwem nale¿y ustaliæ w taki sposób, aby ruch pojazdów by³ ekonomiczny (minimalizacja
globalnych strat czasu) i p³ynny, z zachowaniem bezpieczeñstwa ruchu.

3.2.31. Koniec zakazu u¿ywania sygna³ów
dŸwiêkowych

Rys. 3.2.31.1. Znak B-30

Znak B-30 „koniec zakazu u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych” (rys. 3.2.31.1) stosuje siê w celu odwo³ania
zakazu u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych, je¿eli odcinek drogi objêty tym zakazem koñczy siê przed
skrzy¿owaniem. Znak B-30 umieszcza siê w tym samym przekroju drogi co znak B-29.

3.2.33. Stój - kontrola celna

3.2.32. Pierwszeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych
z przeciwka
Znak B-31 „pierwszeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych z przeciwka” (rys. 3.2.32.1) stosuje siê w celu wskazania
obowi¹zku ust¹pienia pierwszeñstwa przejazdu jad¹cym z przeciwka.

Rys. 3.2.33.1. Znak B-32

Znak B-32 „stój - kontrola celna” (rys. 3.2.33.1) stosuje siê dla wskazania obowi¹zku zatrzymania pojazdu
w celu kontroli celnej. Znak B-32 po odpowiedniej zmianie napisu mo¿e byæ stosowany dla wskazania obowi¹zku
zatrzymania siê w innych celach omówionych w
dalszym ci¹gu niniejszego punktu.
Odmiany znaku B-32 stosuje siê w szczególnoœci:
– na przejœciach granicznych,
– na przejazdach kolejowych,
– przed wjazdami na prom,
– przed punktami kontroli drogowej.
Dla oznaczenia miejsca kontroli celnej znak B-32
umieszcza siê w tym miejscu, w którym powinno nast¹piæ zatrzymanie pojazdu. W sprawie lokalizacji
znaku nale¿y zasiêgn¹æ opinii miejscowego organu
celnego. Na znaku pod czarn¹ kresk¹ umieszcza siê
napis w takim brzmieniu i w takim alfabecie, jakie zastosowano na analogicznym znaku ustawionym po

Rys. 3.2.32.1. Znak B-31

Znak stosuje siê przed takimi zwê¿onymi odcinkami
jezdni, nie przekraczaj¹cymi 150 m, na których nie mog¹
wymin¹æ siê pojazdy o szerokoœci 2,5 m, i które s¹ w
ca³oœci (³¹cznie z wjazdem na nie) widoczne dla kieruj¹cych zbli¿aj¹cych siê do miejsca umieszczenia znaku
B-31. Je¿eli d³ugoœæ zwê¿enia przekracza 150 m, nale¿y stosowaæ zasady okreœlone w punkcie 2.2.12.
Znak B-31 nale¿y umieszczaæ mo¿liwie blisko zwê¿enia,
nie dalej ni¿ 20 m od niego. Je¿eli takie umieszczenie nie
jest mo¿liwe, to na tabliczce T-21 pod znakiem nale¿y podaæ rzeczywist¹ odleg³oœæ znaku od pocz¹tku zwê¿enia.
Jednoczeœnie z zastosowaniem znaku B-31, z przeciwnej strony zwê¿enia nale¿y umieœciæ znak D-5
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przeciwnej stronie granicy, w kraju s¹siaduj¹cym w tym
miejscu z Polsk¹.
W miejscach, w których odbywa siê odprawa celna do
krajów skandynawskich w dolnej czêœci bia³ego t³a umieszcza
siê napis „CUSTOMS”.

Rys. 3.2.33.5. Znak B-32d

Znak B-32d „wjazd na prom” (rys. 3.2.33.5) stosuje
siê przed wjazdami na promy przewo¿¹ce pojazdy.

Rys. 3.2.33.2. Znak B-32a

Znak B-32a „kontrola graniczna” (rys. 3.2.33.2) stosuje
siê przed przejœciem granicznym, miejscem przekraczania
granicy pañstwowej lub innym miejscem, w którym
przeprowadzana jest kontrola graniczna, je¿eli kontrola ta
nie odbywa siê ³¹cznie z celn¹ i wymaga odrêbnego
zatrzymania pojazdu. W sprawie lokalizacji znaku nale¿y
zasiêgn¹æ opinii w³aœciwego organu Stra¿y Granicznej.

Rys. 3.2.33.6. Znak B-32e

Znak B-32e „kontrola drogowa” (rys. 3.2.33.6) stosuje
siê przed punktami kontroli drogowej.
Je¿eli powodem zatrzymania pojazdu s¹ inne przyczyny
ni¿ wymienione wy¿ej, to na znaku B-32 umieszcza siê
napis podaj¹cy powód zatrzymania. W przypadku, gdy
napisu nie mo¿na sformu³owaæ krótko, tak aby mieœci³ siê
na znaku na bia³ym tle, wówczas napis nale¿y umieœciæ na
tabliczce pod znakiem.

3.2.34. Ograniczenie prêdkoœci

Rys. 3.2.33.3. Znak B-32b

Znaki B-32b „rogatka uszkodzona” (rys. 3.2.33.3) i B-32c
„sygnalizacja uszkodzona” (rys. 3.2.33.4) stosuje siê
odpowiednio w razie uszkodzenia rogatek lub pó³rogatek
albo uszkodzenia sygnalizacji œwietlnej na przejeŸdzie
kolejowym. W razie umieszczenia znaków B-32b lub
B-32c konieczne jest zapewnienie sta³ej obecnoœci osoby
kieruj¹cej ruchem na przejeŸdzie kolejowym.

3.2.34.1. Zasady ogólne
Znak B-33 „ograniczenie prêdkoœci” (rys. 3.2.34.1) powinien byæ umieszczony tylko w tych przypadkach, gdy
warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane oznakowanie ostrzegawcze i urz¹dzenia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego mog¹ w niedostateczny sposób wskazywaæ kieruj¹cym na koniecznoœæ zmniejszenia
prêdkoœci.

Rys. 3.2.33.4. Znak B-32c
Rys. 3.2.34.1. Znak B-33
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Znak B-33 w zasadzie powinien byæ poprzedzony znakami
ostrzegawczymi podaj¹cymi przyczynê ograniczenia
prêdkoœci, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakrêt,
œliska jezdnia, inne niebezpieczeñstwo, itp. Nie stosuje
siê znaków B-33, je¿eli kieruj¹cy w jednoznaczny, nie
budz¹cy w¹tpliwoœci sposób mo¿e oceniæ geometriê drogi oraz jej stan techniczny. Liczba podana na znaku
wyra¿a prêdkoœæ w km/h; podaje siê j¹ z dok³adnoœci¹
do 10 km/h.
Prêdkoœæ podawana na znaku B-33 nie powinna byæ
mniejsza ni¿:
– 50 km/h poza obszarem zabudowanym; ni¿sze prêdkoœci mo¿na stosowaæ wyj¹tkowo na krótkich odcinkach, je¿eli spowodowane jest to stanem
technicznym drogi lub obiektu drogowego albo nag³¹
zmian¹ geometrii drogi niezauwa¿alnej dla kieruj¹cych, np. ma³y promieñ ³uku na ³¹cznicy na wêŸle,
a tak¿e przy czasowych zmianach organizacji ruchu drogowego,
– 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba ¿e zastosowano progi zwalniaj¹ce.
W przypadku ograniczenia prêdkoœci wynikaj¹cego
ze stosowania progów zwalniaj¹cych dopuszcza siê
ograniczenie prêdkoœci poni¿ej 30 km/h odpowiednio
do kszta³tu i wymiaru progów. W tym przypadku liczba
wyra¿aj¹ca ograniczenie prêdkoœci na znaku B-33 mo¿e
byæ podawana z dok³adnoœci¹ do 5 km/h.

Rys. 3.2.34.2. Tabliczki T-23a÷j:

a) T-23a tabliczka wskazuj¹ca motocykle

b) T-23b tabliczka wskazuj¹ca samochody ciê¿arowe,
pojazdy specjalne, pojazdy u¿ywane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej
3,5 t oraz ci¹gniki samochodowe

c) T-23c tabliczka wskazuj¹ca ci¹gniki rolnicze i pojazdy
wolnobie¿ne

3.2.34.2. Zasady ograniczania prêdkoœci
Znak B-33 umieszcza siê, gdy dzia³ania techniczne w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu nawierzchni, oddzielenia
ruchu pieszego od ruchu pojazdów, itp. nie wp³ywaj¹ w dostateczny sposób na poprawê bezpieczeñstwa.
Ograniczenie prêdkoœci wyra¿one znakiem B-33 mo¿na stosowaæ:
– je¿eli odcinek drogi o œliskiej nawierzchni jest poprzedzony bardzo szorstk¹ lub szorstk¹ nawierzchni¹,
– dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
– w innych uzasadnionych okolicznoœciach, np. na niektórych ³ukach, gdy ograniczenie prêdkoœci powinno
wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa ruchu.
W razie potrzeby ograniczenia prêdkoœci, np. ze wzglêdu na stan nawierzchni, noœnoœæ obiektu mostowego,
nadmierny ha³as, geometriê drogi, itp. tylko dla okreœlonych rodzajów pojazdów, np. motocykli, samochodów
ciê¿arowych, ci¹gników rolniczych, pojazdów silnikowych z przyczep¹, pojazdów z przyczep¹ kempingow¹,
autobusów, trolejbusów, pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi, pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub
³atwo zapalnymi, pojazdów z materia³ami, które mog¹
skaziæ wodê - pod znakiem B-33 nale¿y umieœciæ tabliczkê z symbolem takiego pojazdu (rys. 3.2.34.2).

d) T-23d tabliczka wskazuj¹ca pojazdy silnikowe z przyczep¹

e) T-23e tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z przyczep¹ kempingow¹

f) T-23f tabliczka wskazuj¹ca autobusy

g) T-23g tabliczka wskazuj¹ca trolejbusy
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ograniczenie dopuszczalnej prêdkoœci „przechodzi” w
inne. Je¿eli natomiast stosuje siê znak B-34 (pkt 3.2.35.1)
oznacza to, ¿e za znakiem obowi¹zuje ograniczenie prêdkoœci okreœlone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Ograniczenie prêdkoœci okreœlone znakiem B-33 obowi¹zuje do miejsca umieszczenia znaku okreœlaj¹cego
pocz¹tek strefy zamieszkania, pocz¹tek lub koniec obszaru zabudowanego. Je¿eli za znakiem okreœlaj¹cym
pocz¹tek lub koniec obszaru zabudowanego ma obowi¹zywaæ prêdkoœæ wyra¿ona umieszczonym wczeœniej
znakiem B-33, to znak z tak¹ prêdkoœci¹ nale¿y powtórzyæ za znakiem D-42 lub D-43.

h) T-23h tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami
niebezpiecznymi

Tabela 3.2. Wartoœæ prêdkoœci [km/h] przy jej stopniowaniu

i) T-23i tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami
wybuchowymi lub ³atwo zapalnymi

j) T-23j tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami, które
mog¹ skaziæ wodê

3.2.34.3. Wskazywanie podniesionej prêdkoœci
w obszarze zabudowanym
W celu podniesienia dopuszczalnej prêdkoœci w obszarze
zabudowanym nale¿y przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê
bezpieczeñstwa ruchu uwzglêdniaj¹c¹ w szczególnoœci
nastêpuj¹ce kryteria:
– wypadki drogowe z uwzglêdnieniem wypadków z pieszymi,
– zagospodarowanie otoczenia drogi,
– odleg³oœæ miêdzy skrzy¿owaniami,
– natê¿enie ruchu poprzecznego pojazdów i pieszych,
– szerokoœæ jezdni i liczbê pasów ruchu,
– natê¿enie ruchu pojazdów powolnych.
Dopuszczaln¹ prêdkoœæ w obszarze zabudowanym mo¿na
podnieœæ do 70, maksymalnie do 80 km/h, na odcinkach
pomiêdzy skrzy¿owaniami, na których nie wystêpuje ruch
pieszy.

W celu unikniêcia zaskakiwania kierowców koniecznoœci¹ nag³ego znacznego ograniczenia prêdkoœci
nale¿y stosowaæ zasadê stopniowego jej zmniejszania,
je¿eli ró¿nica pomiêdzy dopuszczaln¹ prêdkoœci¹ na danym odcinku drogi a prêdkoœci¹, która ma byæ
wprowadzona przekracza 30 km/h. W takich przypadkach nale¿y stosowaæ znaki stopniuj¹ce ograniczenie
prêdkoœci, to jest pokazuj¹ce prêdkoœæ poœredni¹.
Dopuszcza siê niestosowanie stopniowania prêdkoœci przy
ró¿nicy prêdkoœci 40 km/h, je¿eli pocz¹tkowa prêdkoœæ
dopuszczalna nie przekracza 90 km/h. Odpowiednie
wartoœci na znakach nale¿y podawaæ zgodnie z przedstawionymi w tabeli 3.2.
Przy stopniowym zmniejszaniu dopuszczalnej prêdkoœci odleg³oœæ miêdzy znakami B-33 powinna wynosiæ
od 100 m do 70 m.

3.2.34.4. Stosowanie znaku B-33
Ze wzglêdu na ograniczenia prêdkoœci obowi¹zuj¹ce
na podstawie przepisów o ruchu drogowym na wszystkich drogach, zastosowanie znaku B-33 w praktyce
powoduje zmianê istniej¹cego ju¿ ograniczenia, przy
czym taka zmiana mo¿e dotyczyæ równie¿ ograniczenia wskazanego znakiem B-33. Stosowanie znaków
B-33 na kolejnych odcinkach drogi oznacza, ¿e jedno
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3.2.35. Koniec ograniczenia prêdkoœci

u³atwia orientacjê kierowcom zamierzaj¹cym podjechaæ
do lewej krawêdzi jezdni.
W celu oznaczenia pocz¹tku, kontynuacji lub uchylenia
przed skrzy¿owaniem zakazu wyra¿onego znakiem B-35,
B-36, B-37, B-38 stosuje siê ³¹cznie ze znakiem; odpowiednio:

Rys. 3.2.35.1. Znak B-34

Znak B-34 „koniec ograniczenia prêdkoœci” (rys.
3.2.35.1) stosuje siê w celu uchylenia ograniczenia prêdkoœci, wprowadzonego znakiem B-33, w przypadkach
okreœlonych w punkcie 3.2.34.
Znak B-34 umieszcza siê na koñcu odcinka drogi o ograniczonej prêdkoœci, je¿eli ograniczenie to nie zosta³o uchylone
przez skrzy¿owanie.

Rys. 3.2.36.2. Tabliczka T-25a

a) tabliczkê T-25a (rys. 3.2.36.2) wskazuj¹c¹ pocz¹tek zakazu; stosuje siê j¹, gdy zakaz rozpoczyna siê miêdzy
skrzy¿owaniami,

3.2.36. Zakaz postoju

Rys. 3.2.36.3. Tabliczka T-25b

b) tabliczkê T-25b (rys. 3.2.36.3) wskazuj¹c¹ kontynuacjê
zakazu; stosuje siê j¹:
– za ka¿dym miejscem przeznaczonym do zawracania
(poza skrzy¿owaniem),
– za wyjazdem z drogi gruntowej lub wewnêtrznej na
drogê publiczn¹,
– za wyjazdem z obiektu przydro¿nego,
– co 200 - 250 m, je¿eli d³ugoœæ odcinka drogi objêtego
zakazem postoju (miêdzy skrzy¿owaniami), w obszarze
zabudowanym wynosi ponad 400 m,
– co 400 - 500 m, je¿eli d³ugoœæ odcinka drogi objêtego
zakazem postoju (miêdzy skrzy¿owaniami), poza
obszarem zabudowanym wynosi ponad 800 m,

Rys. 3.2.36.1. Znak B-35

Znak B-35 „zakaz postoju” (rys. 3.2.36.1) stosuje siê
w miejscach, w których wystêpuje koniecznoœæ ograniczenia postoju na drodze. Znak nale¿y umieszczaæ
po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowi¹zywaæ;
dotyczy to tak¿e drogi jednokierunkowej.
W tych miejscach, gdzie obowi¹zuje zakaz, a mo¿liwe jest
dopuszczenie postoju pojazdu poza jezdni¹ na poboczu,
na chodniku lub w zatoce nale¿y:
– wskazaæ mo¿liwoœæ postoju znakiem D-15, D-18 lub
D-19 albo znakiem poziomym P-18 „stanowisko postojowe” lub P-19 „linia wyznaczaj¹ca pas postojowy”, ewentualnie
– pod znakiem zakazu umieœciæ tabliczkê z napisem
„Nie dotyczy chodnika (pobocza)”.
Znak B-35 stosuje siê tak¿e w miejscach, w których - ze
wzglêdu na warunki ruchu nale¿y umo¿liwiæ krótkotrwa³e
unieruchomienie pojazdu w celu zabrania lub wysadzenia
pasa¿era przed takimi obiektami jak: urzêdy, instytucje,
budynki u¿ytecznoœci publicznej, itp.
Dopuszcza siê wykonywanie znaków B-35 jako dwustronnych; ich umieszczanie na drogach dwukierunkowych

Rys. 3.2.36.4. Tabliczka T-25c

c) tabliczkê T-25c (rys. 3.2.36.4) wskazuj¹c¹ koniec zakazu umieszcza siê na koñcu odcinka jezdni (drogi)
objêtego zakazem postoju z wyj¹tkiem przypadku,
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gdy na dalszym odcinku obowi¹zuje zakaz zatrzymywania siê (rys. 3.2.37.2).
Przyk³ad zastosowania tabliczek T-25a, T-25b, T-25c
pokazano na rysunku 3.2.36.6.

Rys. 3.2.36.7. Zastosowanie znaku B-36 z tabliczk¹ T-26

Je¿eli zakaz postoju nie obowi¹zuje ca³¹ dobê, to na
znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje siê godziny obowi¹zywania (rys. 3.2.36.8) wed³ug zasad
okreœlonych w punkcie 3.2.1.

Rys. 3.2.36.8. Znak B-35 z informacj¹ o okresie
obowi¹zywania zakazu

Je¿eli dopuszczone jest zatrzymanie pojazdu na czas
d³u¿szy ni¿ 1 min., na znaku nale¿y umieœciæ napis
okreœlaj¹cy czas dopuszczonego postoju (rys. 3.2.36.9).
Przyk³ady innych zastosowañ napisów na znakach i tabliczkach zawieraj¹ rysunki: 3.2.36.10, 3.2.36.11,
3.2.36.12.

Rys. 3.2.36.6. Zastosowanie tabliczek T-25a, T-25b, T-25c

W celu wskazania strony placu, przy której obowi¹zuje
zakaz wyra¿ony znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 pod
znakiem umieszcza siê tabliczkê T-26 (rys. 3.2.36.5).

Rys. 3.2.36.5. Tabliczka T-26

Znak z tabliczk¹ T-26 umieszcza siê w œrodku boku
objêtego zakazem, równolegle do jego krawêdzi. Znaki B-35 lub B-36 z tabliczk¹ T-26 stosuje siê w celu
zapewnienia przejezdnoœci dróg po¿arowych na placach, a tak¿e w pobli¿u obiektów specjalnych (banki,
obiekty MON, itp.). Przyk³ad zastosowania znaku B36 z tabliczk¹ T-26 pokazano na rysunku 3.2.36.7.

Rys. 3.2.36.9. Znak B-35 z informacj¹ o czasie postoju
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Napis podany na rysunku:
– 3.2.36.10. oznacza, ¿e w godzinach wymienionych
na znaku zabroniony jest postój trwaj¹cy d³u¿ej ni¿
15 minut,
– 3.2.36.11. oznacza; ¿e we wtorki i pi¹tki w godzinach
od 6 do 12 postój pojazdu jest zabroniony,
– 3.2.36.12. oznacza, ¿e od 7 do 18 zabroniony jest postój
trwaj¹cy ponad 5 minut.

Rys. 3.2.36.12. Znak z informacj¹ na tabliczce o okresie
obowi¹zywania zakazu i czasie postoju

Odstêpstwa od obowi¹zywania znaku dla niektórych rodzajów pojazdów, wyra¿a siê przez umieszczenie
tabliczki z napisem „Nie dotyczy ...”.

Rys. 3.2.36.10. Znak B-35 z informacj¹ o okresie
obowi¹zywania zakazu i czasie postoju

3.2.37. Zakaz zatrzymywania siê

Je¿eli zachodzi koniecznoœæ wprowadzenia znakiem B-35
okresowych ograniczeñ postoju, to znak nale¿y umieœciæ
co najmniej z piêciodniowym wyprzedzeniem i zaopatrzyæ
w tabliczkê z napisem np. „Od dnia ...”, „W dniach ...”, itp.
Dzieñ miesi¹ca nale¿y wpisaæ cyframi arabskimi, a miesi¹c rzymskimi.

Rys. 3.2.37.1. Znak B-36

Znak B-36 „zakaz zatrzymywania siê” (rys. 3.2.37.1) stosuje
siê w celu wyeliminowania zatrzymania siê na tych
odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie
pojazdu mo¿e spowodowaæ pogorszenie p³ynnoœci ruchu,
zmniejszenie przepustowoœci i wzrost zagro¿enia
bezpieczeñstwa ruchu oraz w pobli¿u obiektów specjalnych
(np. banki, obiekty MON, itp.), których potrzeba
oznakowania znakiem B-36 wynika z odrêbnych przepisów.
Znak B-36 jako bardzo uci¹¿liwy dla kieruj¹cych
powinien byæ umieszczony jedynie w niezbêdnych, uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach. Zasad¹
powinien byæ ograniczony czas obowi¹zywania znaku.
Ograniczenie zatrzymywania siê powinno dotyczyæ tylko
godzin najwiêkszego natê¿enia ruchu. Znak B-36 powinien
byæ stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach
uk³adu podstawowego, prowadz¹cych komunikacjê zbiorow¹ autobusow¹ lub trolejbusow¹ oraz na w¹skich ulicach
dwukierunkowych o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Zasady umieszczania tego znaku s¹ analogiczne jak znaku B-35 (pkt 3.2.36) oraz dotycz¹ tych samych
elementów drogi.

Rys. 3.2.36.11. Znak B-35 z informacj¹ na tabliczce
o okresie obowi¹zywania zakazu
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W tych miejscach, gdzie obowi¹zuje zakaz, a mo¿liwe
jest dopuszczenie postoju poza jezdni¹ stosuje siê te
same zasady jak dla znaku B-35.
Je¿eli w pobli¿u miejsca, w którym obowi¹zuje zakaz
zatrzymywania siê wystêpuj¹ trudnoœci z zaparkowaniem pojazdu, zaleca siê stosowanie pod znakiem B-36,
drogowskazu ze znakiem D-18 (rys. 6.3.4.17) informuj¹cego o dojeŸdzie do parkingu.
Znak B-36 umieszcza siê równie¿ przed liniami wysokiego napiêcia, w odleg³oœci 20 m od skrajnego przewodu,
je¿eli napiêcie pr¹du jest wiêksze od 400 kV.
W przypadku, gdy koniec odcinka objêtego zakazem zatrzymywania siê wyra¿onego znakiem B-36 stanowi
pocz¹tek odcinka objêtego zakazem postoju, wówczas w
miejscu tym umieszcza siê znak B-35 (rys. 3.2.37.2).

lub B-36, zostanie usuniêty na koszt w³aœciciela, pod
znakiem umieszcza siê tabliczkê T-24 (rys. 3.2.37.3).

Rys. 3.2.37.3. Tabliczka T-24

Znak z tabliczk¹ T-24 stosuje siê w pobli¿u obiektów
specjalnych (banki, s¹dy, obiekty MON, itp.), a tak¿e
w miejscach, gdzie ze wzglêdu na warunki drogowe
pozostawienie samochodu na drodze powoduje znaczne zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

3.2.38. Zakaz postoju w dni nieparzyste

Rys. 3.2.38.1. Sposób wskazywania zmian zakazów wynikaj¹cych ze znaków B-35 i B-36

Znak B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste” (rys.
3.2.38.1) stosuje siê przede wszystkim w miastach, w
celu udostêpnienia jednej strony jezdni, co drugi dzieñ,
dla potrzeb, np. zaopatrzenia sklepów, sprz¹tania drogi,
usuwania œniegu.
Znak B-37 obowi¹zuje w dni nieparzyste miesi¹ca. Powinien byæ umieszczany po stronie nieparzystej ulicy
(nieparzyste numery posesji).
Zasady stosowania znaku B-37 (oprócz godzin obowi¹zywania i miejsca obowi¹zywania poza obszarem
zabudowanym) s¹ analogiczne jak na znaku B-35 (pkt
3.2.36). Znak B-37 stosuje siê w parze ze znakiem B-38
umieszczonym po przeciwnej stronie drogi. Umieszczenie
tych znaków dopuszcza postój pojazdu trwaj¹cy nie d³u¿ej
ni¿ minutê.
Dla wprowadzenia zakazu postoju w dni nieparzyste na
stronie placu stosuje siê znak B-37 z tabliczk¹ T-26. Na
przeciwleg³ej stronie placu stosuje siê znak B-38 z tabliczk¹ T-26.

3.2.39. Zakaz postoju w dni parzyste
Znak B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” (rys. 3.2.39.1)
stosuje siê w takim samym celu i wed³ug takich samych
zasad jak znak B-37 (pkt 3.2.38). Znak ten obowi¹zuje
w dni parzyste miesi¹ca. Powinien byæ umieszczany po
stronie parzystej ulicy (parzyste numery posesji).

Rys. 3.2.37.2. Sposób wskazywania zmian znaków wynikaj¹cych ze znaków B-35 i B-36

W celu wskazania, ¿e pojazd pozostawiony w miejscu,
w którym obowi¹zuje zakaz wyra¿ony znakiem B-35
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ograniczonego postoju. Umieszcza siê go na wszystkich
wylotach ze strefy oznakowanej znakami B-39, w tym
samym przekroju poprzecznym drogi co znak B-39.
Znak B-40 ma kszta³t kwadratu o wymiarach jak du¿e
znaki informacyjne.

Rys. 3.2.39.1. Znak B-38

3.2.40. Strefa ograniczonego postoju

Rys. 3.2.41.1. Znak B-40

3.2.42. Zakaz ruchu pieszych

Rys. 3.2.40.1. Znak B-39

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” (rys. 3.2.40.1)
stosuje siê w celu oznakowania strefy, w której obowi¹zuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza
miejscami wyznaczonymi do postoju pojazdów.
Znaki B-39 maj¹ wymiary jak du¿e znaki informacyjne.
Na tarczy znaku podaje siê informacje o zakresie obowi¹zywania znaku (dni, godziny, wyj¹tki, itp.) wed³ug
zasad okreœlonych w punkcie 3.2.36.
Je¿eli zakaz dotyczy okreœlonych pojazdów, na znaku
umieszcza siê symbol pojazdu lub napis okreœlaj¹cy rodzaj pojazdu np. symbol samochodu ciê¿arowego,
napis "Dotyczy taksówek".
Znaki B-39 umieszcza siê na wszystkich ulicach doprowadzaj¹cych ruch do strefy ograniczonego postoju.
Na drogach wewn¹trz strefy mo¿na za pomoc¹ znaków
B-35 i B-36, wprowadzaæ dalej id¹ce ograniczenia
dotycz¹ce postoju pojazdów.
Znak B-39 mo¿e byæ równie¿ stosowany w celu unikniêcia koniecznoœci umieszczania du¿ej liczby znaków
B-35 na poszczególnych ulicach.

Rys. 3.2.42.1. Znak B-41

Znak B-41 „zakaz ruchu pieszych” (rys. 3.2.42.1) stosuje siê
w celu wyeliminowania pieszych z drogi w tych miejscach,
w których ich obecnoœæ ze wzglêdu na warunki lokalne np.
brak chodnika i du¿y ruch samochodów, zw³aszcza ciê¿arowych, mo¿e stwarzaæ niebezpieczeñstwo nie tylko dla nich,
ale i dla ruchu pojazdów. Znak dotyczy tej strony drogi, po
której jest umieszczony. Je¿eli zakaz ma dotyczyæ ca³ej drogi znaki B-41 umieszcza siê po obu jej stronach.
Znak B-41 stosuje siê:
– na odcinkach dróg posiadaj¹cych wydzielony poza koron¹ drogi ci¹g pieszy, pieszo-rowerowy, drogi dojazdowe, gdzie istnieje mo¿liwoœæ obs³ugi ruchu pieszego
poza pasem drogowym,
– wzd³u¿ nowych odcinków dróg, zw³aszcza obwodnic,
które nie s³u¿¹ obs³udze ruchu pieszego i mo¿e on odbywaæ siê wzd³u¿ ci¹gów tradycyjnych.
Umieszczaj¹c znak B-41 nale¿y zapewniæ pieszym (w razie
potrzeby wskazaæ im) bezpieczny ci¹g komunikacyjny.
W tym celu zaleca siê umieszczanie tabliczek, wskazuj¹cych mo¿liwoœæ korzystania z drogi, np. z napisem
„Przejœcie po drugiej stronie ulicy”.

3.2.41. Koniec strefy ograniczonego postoju
Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju” (rys.
3.2.41.1) stosuje siê w celu wskazania wyjazdu ze strefy
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3.2.43. Koniec zakazów

prêdkoœci powinna obejmowaæ ulice o jednorodnym
charakterze nie prowadz¹ce ruchu tranzytowego.
W zale¿noœci od warunków drogowych, natê¿enia
ruchu pojazdów i pieszych w strefach oznaczonych
znakiem B-43 stosuje siê ograniczenie prêdkoœci do
30, 40 lub 50 km/h.
Znak B-43 umieszcza siê na wszystkich ulicach doprowadzaj¹cych ruch do strefy ograniczonej
prêdkoœci.
W strefie ograniczonej prêdkoœci powinny byæ stosowane rozwi¹zania lub urz¹dzenia wymuszaj¹ce
jazdê z prêdkoœci¹ podan¹ na znaku. W strefie ograniczonej prêdkoœci nie powinno siê stosowaæ znaków
okreœlaj¹cych pierwszeñstwo na skrzy¿owaniach.
Zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego takich jak progi zwalniaj¹ce oraz
stosowanie organizacji ruchu wymuszaj¹cej powoln¹ jazdê (zmiana kierunku jazdy, miejscowe
przewê¿enie). W strefach o dopuszczalnej prêdkoœci 30 km/h lub mniejszej, urz¹dzenia i rozwi¹zania
wymuszaj¹ce powoln¹ jazdê mog¹ nie byæ oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Rys. 3.2.43.1. Znak B-42

Znak B-42 „koniec zakazów” (rys. 3.2.43.1) stosuje
siê na koñcu odcinka drogi objêtego wiêcej ni¿ jednym zakazem, wyra¿onym za pomoc¹ znaków B-23,
B-25, B-26, B-29 i B-33, je¿eli zakazy maj¹ byæ odwo³ane przed skrzy¿owaniem. Je¿eli spoœród np.
dwóch lub trzech zakazów ma byæ uchylony tylko
jeden, to stosuje siê znak z symbolem barwy szarej
odwo³ywanego zakazu, np. B-24.

3.2.44. Strefa ograniczonej prêdkoœci
3.2.45. Koniec strefy ograniczonej prêdkoœci

Rys. 3.2.44.1. Znak B-43

Rys. 3.2.45.1. Znak B-44

Znak B-43 „strefa ograniczonej prêdkoœci” (rys.
3.2.44.1) stosuje siê w celu ograniczenia prêdkoœci
w strefach o du¿ym natê¿eniu ruchu pojazdów i pieszych oraz du¿ej liczbie skrzy¿owañ. Znaki te stosuje
siê tak¿e w centralnych czêœciach miasta w okolicach centrów handlowych. Strefa ograniczonej

Znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prêdkoœci”
(rys. 3.2.45.1) stosuje siê w celu wskazania wyjazdu
ze strefy ograniczonej prêdkoœci. Umieszcza siê go
na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej
znakami B-43, w tym samym przekroju poprzecznym
drogi, w którym ustawiono ten znak.
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