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2. Znaki ostrzegawcze

2.1. Zasady ogólne

2.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków

Znaki ostrzegawcze stosuje siê w celu uprzedzenia o ta-

kich miejscach na drodze, w których kieruj¹cy powinni

zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, ze wzglêdu na wystêpu-

j¹ce lub mog¹ce wystêpowaæ w tych miejscach

niebezpieczeñstwo.

 

Rys. 2.1.1.1. Kszta³t i wymiary znaków ostrzegawczych

Znaki ostrzegawcze stosuje siê nie tylko w miejscach, gdzie

wystêpuje ono stale, np. zakrêt, zwê¿enie jezdni, stromy

zjazd, ale równie¿ tam, gdzie wystêpuje ono okresowo

zale¿nie od okolicznoœci, pory dnia, roku, itp. (przed skrzy-

¿owaniami lub miejscami pojawiania siê dzieci albo

zwierz¹t na drodze).

Analizuj¹c potrzebê zastosowania znaków ostrzegawczych

nale¿y te¿ przewidywaæ, jakie miejsca mog¹ byæ niebez-

pieczne w wyniku zmieniaj¹cych siê warunków na drodze.

Nale¿y uwzglêdniaæ charakter drogi i jej po³o¿enie. Znaki

ostrzegawcze maj¹ szczególne znaczenie na drogach o

dopuszczalnej du¿ej prêdkoœci i dlatego powinny byæ tak

umieszczone, aby odpowiednio wczeœnie uprzedzaæ o nie-

bezpieczeñstwie.

Znaki ostrzegawcze maj¹ kszta³t trójk¹ta równobocznego

o wymiarach oznaczonych na rysunku 2.1.1.1 i okreœlo-

nych w tabeli 2.1. Rysunki konstrukcyjne zosta³y

przedstawione w rozdziale 9. Konstrukcje znaków drogo-

wych pionowych.

Znaki ostrzegawcze umieszcza siê wierzcho³kiem trójk¹ta

do góry, z wyj¹tkiem znaku A-7, którego wierzcho³ek

powinien byæ skierowany ku do³owi.

2.1.2. Odleg³oœæ znaków ostrzegawczych
od miejsc niebezpiecznych

Odleg³oœæ umieszczania znaków ostrzegawczych od

wskazywanego miejsca niebezpiecznego powinna byæ

dostosowana do dopuszczalnej prêdkoœci na drodze i

wynosiæ:

a) 150 - 300 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci

powy¿ej 60 km/h,

b) do 100 m na pozosta³ych drogach, z wyj¹tkiem znaku

A-7, który umieszcza siê wed³ug zasad okreœlonych w

punkcie 2.2.8.

Mo¿liwoœæ umieszczenia znaków w podanych granicach

nale¿y wykorzystaæ w szczególnoœci do wyboru takiego

miejsca jego umieszczenia, aby by³ widoczny dla kieruj¹-

cych z jak najwiêkszej odleg³oœci. Im wiêksza jest

dopuszczalna prêdkoœæ na danym odcinku drogi, tym da-

lej nale¿y umieszczaæ znak od miejsca niebezpiecznego.

Zaleca siê, aby odleg³oœæ znaku od miejsca niebezpiecz-

nego dla podanych ni¿ej dopuszczalnych prêdkoœci na

drodze wynosi³a:

– dla v ≥ 100 km/h  300 m,

– dla v = 90 km/h 250 m - 300 m,

– dla v = 80 km/h 200 m - 250 m,

– dla v = 70 km/h 150 m - 200 m,

– dla v ≤ 60 km/h 50 m - 100 m.

Tabela 2.1. Wymiary znaków ostrzegawczych (w mm)
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Dopuszcza siê stosowanie dodatkowych znaków ostrze-

gawczych z tabliczk¹ T-1, w odleg³oœciach wiêkszych ni¿

podane wy¿ej, w przypadkach uzasadnionych warunka-

mi bezpieczeñstwa ruchu, np. dla oznakowania czasowych

zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych.

W odleg³oœci mniejszej od 50 m mo¿na umieszczaæ znak

ostrzegawczy tylko wyj¹tkowo, np. na ulicach staromiejskich

lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

2.1.3. Tabliczka T-1

Rys. 2.1.3.1. Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 (rys. 2.1.3.1) podaje rzeczywist¹ odle-

g³oœæ znaku ostrzegawczego od miejsca

niebezpiecznego. Tabliczkê T-1 umieszcza siê pod

znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze wzglê-

dów lokalnych nie mo¿na umieœciæ znaku w odleg³oœci

okreœlonej w punkcie 2.1.2 oraz pod znakiem dodat-

kowym umieszczonym w odleg³oœci wiêkszej ni¿

okreœlone w punkcie 2.1.2. Rzeczywist¹ odleg³oœæ po-

daje siê w metrach, z dok³adnoœci¹ do 10 m.

2.1.4. Tabliczki T-2 i T-3

Rys. 2.1.4.1.  Tabliczka T-2

Tabliczka T-2 (rys. 2.1.4.1) podaje d³ugoœæ odcinka dro-

gi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo. Stosuje siê

j¹ ze znakami ostrzegawczymi, w celu poinformowa-

nia, ¿e niebezpieczeñstwo, o którym ostrzegaj¹ te znaki

powtarza siê lub wystêpuje na odcinku drogi o d³ugo-

œci przekraczaj¹cej 0,5 km. D³ugoœæ tego odcinka

podaje siê w km z jedn¹ cyfr¹ po przecinku z dok³adno-

œci¹ do 0,5 km.

Rys. 2.1.4.2. Tabliczka T-3

Tabliczk¹ T-3 (rys. 2.1.4.2) oznacza siê koniec odcin-

ka drogi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo, je¿eli

zastosowano znak z tabliczk¹ T-2.

W przypadku gdy tabliczkê T-2 zastosowano ze znakiem

A-3 lub A-4, znaku z tabliczk¹ T-3 nie nale¿y stoso-

waæ, je¿eli mia³by on byæ umieszczony w odleg³oœci

mniejszej ni¿ 500 m od nastêpnego znaku ostrzegaj¹-

cego, uprzedzaj¹cego o niebezpiecznych zakrêtach,

umieszczonego zgodnie z zasadami podanymi w punk-

tach 2.2.1 ÷ 2.2.4.

Je¿eli dla wyje¿d¿aj¹cych z drogi poprzecznej d³ugoœæ

odcinka niebezpiecznego jest wiêksza ni¿ 500 m, wów-

czas bezpoœrednio za skrzy¿owaniem nale¿y powtórzyæ

znak ostrzegawczy z tabliczk¹ T-2 (rys. 2.1.4.1) z od-

powiednio zmniejszonymi danymi o d³ugoœci tego

odcinka. Przyk³ad oznakowania odcinka niebezpiecz-

nego drogi, na którym wystêpuje skrzy¿owanie

przedstawiono na rys. 2.1.4.3.

Rys. 2.1.4.3. Oznakowanie odcinka niebezpiecznego drogi,

na którym wystêpuje skrzy¿owanie poza

obszarem zabudowanym

2.2. Opisy szczegó³owe

2.2.1. Niebezpieczny zakrêt w prawo

Znak A-1 „niebezpieczny zakrêt w prawo” (rys. 2.2.1.1)

stosuje siê w celu oznakowania pojedynczo wystêpuj¹cego

³uku poziomego, na którym droga skrêca w prawo, je¿eli

k¹t zwrotu ³uku jest wiêkszy ni¿ 5O a promieñ ³uku R wynosi:

– R ≤ 450 m niezale¿nie od przechy³ki ³uku,
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– 450 m < R < 750 m w zale¿noœci od przechy³ki

pokazanej na rysunku 2.2.1.2,

– przy R ≥ 750 m znaku A-1 nie stosuje siê bez wzglêdu

na wielkoœæ przechy³ki.

Rys. 2.2.1.1. Znak A-1

Je¿eli jednak ³uk poziomy posiada ograniczon¹ widocz-

noœæ i wymaga oznakowania liniami P-3a lub P-4,

wówczas znak A-1 nale¿y stosowaæ bez wzglêdu na

wielkoœæ k¹ta zwrotu, promienia i przechy³ki. Zastrze-

¿enie to dotyczy równie¿ przypadków, gdy brak

widocznoœci wynika z nak³adaj¹cych siê na siebie ³u-

ków poziomego i pionowego wypuk³ego.

Rys. 2.2.1.2. Zakres stosowania znaku A-1 w zale¿noœci od

przechy³ki i promienia ³uku, przy 450 m < R < 750 m

Znak A-1 stosuje siê tak¿e je¿eli na ³uku dochodzi

do czêstych wypadków lub kolizji. Znak A-1 stosuje

siê na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga

nie jest ulic¹ a dopuszczalna prêdkoœæ na niej jest wiêk-

sza od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje siê w przypadkach

uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bar-

dzo z³a widocznoœæ drogi, ³uk o zwrocie powy¿ej 75O.

2.2.2. Niebezpieczny zakrêt w lewo

Rys. 2.2.2.1. Znak A-2

Znak A-2 „niebezpieczny zakrêt w lewo” (rys. 2.2.2.1)

stosuje siê w celu oznakowania pojedynczo wystêpuj¹ce-

go ³uku poziomego, na którym droga skrêca w lewo.

Pozosta³e zasady stosowania tego znaku s¹ analogiczne

jak dla znaku A-1.

2.2.3. Dwa niebezpieczne zakrêty -
pierwszy w prawo

Rys. 2.2.3.1. Znak A-3

Znak A-3 „dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w pra-

wo” (rys. 2.2.3.1) stosuje siê wówczas, gdy odleg³oœæ od

koñca pierwszego, wymagaj¹cego oznakowania ³uku, na

którym droga skrêca w prawo do pocz¹tku drugiego, wy-

magaj¹cego oznakowania ³uku jest mniejsza ni¿ 300 m.

Nie ma znaczenia czy drugi ³uk jest w tym samym kierun-

ku, czy przeciwnym. Pozosta³e zasady stosowania tego

znaku s¹ analogiczne jak dla znaku A-1.

Je¿eli konieczne jest oznakowanie trzech ³uków oddzie-

lonych od siebie odcinkami prostymi o d³ugoœci mniejszej

ni¿ 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza siê tabliczkê T-4

(rys. 2.2.3.2). Gdy takich ³uków jest wiêcej ni¿ trzy, za-

miast tabliczki T-4 umieszcza siê tabliczkê T-2.

Rys. 2.2.3.2. Tabliczka T-4

Na koñcu ostatniego ³uku oznakowanego znakiem A-3

z tabliczk¹ T-2 lub T-4 w miejscu, w którym ³uk
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przechodzi w prost¹ powtarza siê znak A-3 z tabliczk¹ T-3,

z wyj¹tkiem opisanym w punkcie 2.1.4.

Je¿eli liczba ³uków jest wiêksza ni¿ 3, a krêtoœæ odcinka

mierzonego od pocz¹tku pierwszego ³uku do koñca ostatniego

jest wiêksza ni¿ 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza siê

tabliczkê T-5 (rys. 2.2.3.3) wskazuj¹c¹ pocz¹tek drogi krêtej

oraz tabliczkê T-2 wskazuj¹c¹ d³ugoœæ odcinka.

Przyk³ady opisanych wersji oznakowania drogi z nie-

bezpiecznymi zakrêtami pokazano na rysunku 2.2.3.3.

Rys. 2.2.3.3. Tabliczka T-5

Pozosta³e zasady oznakowania odcinka drogi, na któ-

rej wystêpuj¹ wiêcej ni¿ dwa ³uki wymagaj¹ce

oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami prostymi o

d³ugoœci mniejszej ni¿ 300 m, s¹ analogiczne jak dla in-

nych znaków ostrzegawczych z tabliczkami T-2 i T-3 i

opisane s¹ w punkcie 2.1.4.

£uki o du¿ych k¹tach zwrotu lub ograniczonej widocz-

noœci nale¿y oznakowywaæ tablicami prowadz¹cymi na

³uku wed³ug zasad podanych w za³¹czniku nr 4.

Ograniczenia prêdkoœci wyra¿one znakiem B-33 sto-

suje siê je¿eli:

– parametry ³uku (promieñ, przechy³ka, szorstkoœæ na-

wierzchni, warunki widocznoœci) wymagaj¹ zmniejsze-

nia prêdkoœci,

– w serii ³uków wystêpuje ³uk o parametrach szczególnie

odbiegaj¹cych od parametrów pozosta³ych ³uków,

– istniej¹ce oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane

urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu okazuj¹ siê niewy-

starczaj¹ce dla zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu na ³uku.

2.2.4. Dwa niebezpieczne zakrêty -
pierwszy w lewo

Rys. 2.2.4.1. Znak A-4

Znak A-4 „dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w

lewo” (rys. 2.2.4.1) stosuje siê, gdy na pierwszym ³uku

droga skrêca w lewo. Zasady stosowania tego znaku s¹

analogiczne jak dla znaku A-3.

Rys. 2.2.3.4. Oznakowanie drogi z niebezpiecznymi zakrêtami
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Rys. 2.2.6.2. Znak A-6b

b) znak A-6b „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowa-

n¹ wystêpuj¹c¹ po prawej stronie” (rys. 2.2.6.2) -

wówczas, gdy droga podporz¹dkowana wystêpuje

po prawej stronie drogi z pierwszeñstwem,

Rys. 2.2.6.3. Znak A-6c

c) znak A-6c „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowa-

n¹ wystêpuj¹c¹ po lewej stronie” (rys. 2.2.6.3) wów-

czas, gdy droga podporz¹dkowana wystêpuje po

lewej stronie drogi z pierwszeñstwem,

Uwzglêdniaj¹c klasê dróg pierwszeñstwo nale¿y nadawaæ

drogom w nastêpuj¹cej kolejnoœci:

1) drogi ekspresowe,

2) drogi krajowe oznaczone numerem szlaku miêdzy-

narodowego,

3) pozosta³e drogi krajowe,

4) drogi wojewódzkie,

5) drogi powiatowe,

6) drogi gminne.

Na skrzy¿owaniach dróg o tej samej funkcji pierwszeñ-

stwo nale¿y nadawaæ drogom o wiêkszym natê¿eniu

ruchu, drogom, po których przebiegaj¹ linie komunikacji

publicznej i drogom, którym nadanie pierwszeñstwa jest

uzasadnione cechami geometrycznymi skrzy¿owania.

O ile to mo¿liwe, pierwszeñstwo nale¿y nadawaæ d³u¿-

szym ci¹gom dróg.

Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje siê na drogach, które na

skrzy¿owaniu przebiegaj¹ w linii prostej, w³¹czaj¹c w to

równie¿ przebieg drogi w ³uku.

Je¿eli droga z pierwszeñstwem przejazdu zmienia kieru-

nek na skrzy¿owaniu, wówczas zamiast znaków

A-6a ÷ A-6c, nawet poza obszarem zabudowanym, sto-

suje siê znak D-1 (rys.5.2.1.1) z odpowiedni¹ odmian¹

tabliczki T-6a pokazuj¹c¹ przebieg drogi z pierwszeñ-

stwem i dróg podporz¹dkowanych - zgodnie z

zasadami okreœlonymi w punkcie 5.2.1.3.

Dopuszcza siê stosowanie znaków A-6a ÷ A-6c w

2.2.5. Skrzy¿owanie dróg

Rys. 2.2.5.1. Znak A-5

Znak A-5 „skrzy¿owanie dróg” (rys. 2.2.5.1) stosuje

siê  przed skrzy¿owaniem dróg, z których ¿adnej nie

nadano pierwszeñstwa (pkt 2.2.6).

Znak A-5 stosuje siê w obszarze zabudowanym je¿eli:

– na skrzy¿owaniu wystêpuje wlot drogi, która na poprze-

dzaj¹cym odcinku ma pierwszeñstwo nadane znakiem

D-1, A-6a, A-6b, A-6c A-6d lub A-6e,

– w przypadkach, gdy skrzy¿owanie mo¿e nie byæ

wystarczaj¹co postrzegane przez kieruj¹cych lub

geometria skrzy¿owania mo¿e sugerowaæ inne

zasady pierwszeñstwa.

Zasadê nie nadawania pierwszeñstwa na skrzy¿owaniu sto-

suje siê w szczególnoœci na drogach klas L i D, je¿eli

natê¿enia ruchu na wlotach s¹ du¿o mniejsze ni¿ ich prze-

pustowoœæ i zapewniony jest dostateczny poziom swobody

ruchu. Rozwi¹zanie takie stanowi naturalny element uspo-

kojenia ruchu w obszarze zabudowanym. Znak A-5

umieszcza siê na wszystkich wlotach na skrzy¿owanie.

Dopuszcza siê stosowanie znaku A-5 przed skrzy¿owaniem

dwóch dróg gruntowych, je¿eli uzasadnia to natê¿enie i

struktura ruchu, a tak¿e gdy nawierzchnia umo¿liwia jazdê

pojazdów samochodowych z prêdkoœci¹ 30 - 40 km/h.

2.2.6. Skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹
Znaki ostrzegaj¹ce o skrzy¿owaniu z drog¹ podpo-

rz¹dkowan¹ od A-6a do A-6c stosuje siê w zasadzie poza

obszarem zabudowanym dla wskazania, ¿e pierwszeñ-

stwo maj¹ pojazdy poruszaj¹ce siê po drodze, na której

ten znak umieszczono. Znaki te stosuje siê nastêpuj¹co:

Rys. 2.2.6.1. Znak A-6a

a) znak A-6a „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowa-

n¹ wystêpuj¹c¹ po obu stronach” (rys. 2.2.6.1) -

wówczas, gdy drogi podporz¹dkowane wystêpuj¹

po obu stronach drogi z pierwszeñstwem,
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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
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Prawo o ruchu drogowym (wyjazd z obiektów). Gdy

na drodze podporz¹dkowanej nie s¹ spe³nione warun-

ki widocznoœci, wówczas zamiast znaku A-7 powinien

byæ umieszczony znak B-20, którego zasady stosowa-

nia okreœlono w punkcie 3.2.21.

Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzy¿owaniem nie

mog¹ wystêpowaæ samodzielnie, lecz tylko z odpowied-

nimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze z pierwszeñstwem

przejazdu. Nie dotyczy to znaków umieszczonych przed

skrzy¿owaniem z ruchem okrê¿nym.

Znak A-7 nale¿y umieszczaæ mo¿liwie blisko skrzy¿o-

wania i nie dalej ni¿:

– 50 m - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej

60 km/h,

– 25 m - na pozosta³ych drogach.

Na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h,

znak A-7 nale¿y poprzedziæ w odleg³oœci od 150 do 300 m

znakiem A-7 z tabliczk¹ T-l. Przyk³ad tak oznakowanego

skrzy¿owania pokazano na rysunku 2.2.8.2.

Rys. 2.2.8.2. Oznakowanie skrzy¿owania znakiem A-7

z tabliczk¹ T-1 dla v > 60 km/h

Oznakowanie skrzy¿owania dróg nierównorzêdnych

nale¿y rozpoczynaæ od umieszczenia znaków A-7 lub B-20,

a nastêpnie znaków A-6 lub D-1.

£¹cznie ze znakiem A-7 mo¿e byæ umieszczony na tym

samym s³upku tylko jeden znak ostrzegawczy, zakazu,

nakazu lub znak informacyjny D-2. Je¿eli przed skrzy¿o-

waniem jest umieszczona tablica przeddrogowskazowa, to

znak A-7 nale¿y umieszczaæ nad t¹ tablic¹ wed³ug zasad

okreœlonych w punkcie 6.3.1.1.

Pod znakiem A-7 mo¿e byæ umieszczona tabliczka T-6c,

podaj¹ca przebieg drogi z pierwszeñstwem przejazdu na

skrzy¿owaniu (rys. 2.2.8.3), której zasady stosowania okre-

œlono w punkcie 5.2.1.3.

W razie koniecznoœci zmiany pierwszeñstwa przejazdu, na

wlotach, które po wprowadzeniu zmiany utrac¹ pierwszeñ-

stwo, nale¿y umieœciæ znaki D-48 wed³ug zasad

okreœlonych w punkcie 5.2.54.

Rys. 2.2.8.3. Tabliczka T-6c

2.2.9. Skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym

Rys. 2.2.9.1. Znak A-8

Znak A-8 „skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym” (rys.

2.2.9.1) stosuje siê przed skrzy¿owaniami, na których

ruch odbywa siê po obwiedni wyspy (z wyj¹tkiem tram-

wajów, które mog¹ przecinaæ wyspê), a które s¹

oznakowane znakami C-12. Znak A-8 stosuje siê g³ów-

nie poza obszarami zabudowanymi, a na obszarach

zabudowanych wtedy, gdy skrzy¿owanie z ruchem

okrê¿nym wystêpuje na drodze oznakowanej wczeœniej

jako droga z pierwszeñstwem i nie jest widoczne z

dostatecznej odleg³oœci.

2.2.10. Przejazd kolejowy z zaporami

Rys. 2.2.10.1. Znak A-9

Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” (rys. 2.2.10.1)

stosuje siê przed przejazdem kolejowym z zaporami za-

mykaj¹cymi ca³¹ szerokoœæ jezdni (kategoria A) lub

pó³zaporami zamykaj¹cymi wjazd na przejazd (kategoria B).

Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym
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Tabela 2.2. Odleg³oœæ s³upków wskaŸnikowych od przejazdu kolejowego

stosuje siê s³upki wskaŸnikowe G-1, a mianowicie:

1) z trzema kreskami, znak G-la (rys. 2.2.10.2) umiesz-

czany pod tarcz¹ znaku ostrzegawczego,

2) z dwiema kreskami, znak G-lb (rys. 2.2.10.3) umiesz-

czany na 2/3 odleg³oœci znaku ostrzegawczego od

przejazdu,

3) z jedn¹ kresk¹, znak G-lc (rys. 2.2.10.4) umieszczany

na 1/3 odleg³oœci znaku ostrzegawczego od przejazdu.

Rys. 2.2.10.2. Znak G-la

Rys. 2.2.10.3. Znak G-lb

Rys. 2.2.10.4. Znak G-lc

Odleg³oœæ s³upków wskaŸnikowych od przejazdu w za-

le¿noœci od odleg³oœci znaku A-9 od przejazdu

kolejowego podano w tabeli 2.2.

Znak G-1a umieszcza siê bezpoœrednio pod tarcz¹ zna-

ku ostrzegawczego lub pod tabliczk¹, je¿eli jest ona

pod znakiem. Znaki G-1b i G-1c umieszcza siê na tej

samej wysokoœci co znak G-1a.

Rys. 2.2.10.5. Znak G-1d

Rys. 2.2.10.6. Znak G-1e

Rys. 2.2.10.7. Znak G-1f

Je¿eli na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej

60 km/h, widocznoœæ przejazdu z drogi jest mniejsza ni¿

100 m, oraz na jezdniach jednokierunkowych znak A-9
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Rys. 2.2.10.8. Oznakowanie przejazdów kolejowych po³o¿onych w ró¿nych odleg³oœciach od skrzy¿owania:

a) od 150 do 300 m

b) od 100 do 150 m i podporz¹dkowaniu drogi prowadz¹cej

do przejazdu

d) poni¿ej 100 m i podporz¹dkowaniu drogi prowadz¹cej

do skrzy¿owania, na którym zmienia siê kierunek

z pierwszeñstwem

c) poni¿ej 100 m i podporz¹dkowaniu drogi prowadz¹cej do

przejazdu
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2.2.11. Przejazd kolejowy bez zapór

Rys. 2.2.11.1. Znak A-10

Znak A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” (rys.

2.2.11.1) stosuje siê przed przejazdami kolejowymi bez

zapór lub pó³zapór - wyposa¿onymi w samoczynn¹

sygnalizacjê œwietln¹ (kategoria C) lub nie wyposa¿o-

nymi w ¿adne z wymienionych urz¹dzeñ (kategoria D).

Zasady oznakowania przejazdów kolejowych znakiem

A-10 s¹ analogiczne jak znakiem A-9, które okreœlono

w punkcie 2.2.10.

Rys. 2.2.11.2.  Tabliczka T-7

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szcze-

gólnie niebezpiecznymi ze wzglêdu na:

– ostry k¹t (poni¿ej 60°) przeciêcia siê drogi z lini¹ ko-

lejow¹ lub

– bliskoœæ toru kolejowego przebiegaj¹cego równole-

gle do osi drogi lub

– przebieg linii kolejowej w ³uku,

nale¿y stosowaæ pod znakiem A-10 tabliczkê T-7 (rys.

2.2.11.2) podaj¹c¹ schematycznie rzeczywisty uk³ad

torów i drogi na takim przejeŸdzie .

Bezpoœrednio przed przejazdem kolejowym kategorii

C i D oraz przed przejœciami u¿ytku publicznego dla

pieszych (kategoria E), bez obs³ugiwanego urz¹dzenia

zabezpieczaj¹cego, umieszcza siê znak „Krzy¿ œw.

Andrzeja”:

Rys. 2.2.11.3. Znak G-3

e) poni¿ej 100 m  i nadaniu pierwszeñstwa drodze prowadz¹-

cej do skrzy¿owania, na którym zmienia siê kierunek

z pierwszeñstwem

ze s³upkami wskaŸnikowymi umieszcza siê tak¿e po

lewej stronie jezdni, z tym ¿e po tej stronie stosuje siê

s³upki wskaŸnikowe G-1d (rys. 2.2.10.5), G-1e

(rys. 2.2.10.6) i G-1f (rys. 2.2.10.7).

Je¿eli odleg³oœæ znaku ostrzegawczego od przejazdu

kolejowego jest mniejsza ni¿ podana w tabeli 2.2:

– w kolumnie I, a mieœci siê w przedziale podanym w

kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym umiesz-

cza siê s³upek wskaŸnikowy G-1b, w po³owie odle-

g³oœci od przejazdu s³upek G-1c,

– w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym

umieszcza siê s³upek wskaŸnikowy G-1c; wówczas

znak A-9 i s³upek wskaŸnikowy G-1f nale¿y umie-

œciæ równie¿ po lewej stronie drogi.

Je¿eli droga biegnie równolegle do linii kolejowej, w

odleg³oœci mniejszej ni¿ podano w kolumnie II tabeli 2.2,

przed skrzy¿owaniami z drogami przecinaj¹cymi liniê

kolejow¹ nale¿y umieœciæ tablicê przeddrogowskazow¹,

na której na symbolu drogi przecinaj¹cej liniê kolejow¹

umieszcza siê odpowiedni znak ostrzegawczy o prze-

jeŸdzie kolejowym (A-9 lub A-10). Nazwy miejscowoœci

na tablicy przeddrogowskazowej i symbole nale¿y po-

dawaæ wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.2. Je¿eli

nie ma uzasadnienia dla umieszczenia tablicy przed-

drogowskazowej, nale¿y zastosowaæ odpowiedni¹

odmianê znaku F-6a ze znakiem A-9 lub A-10.

Przyk³ady oznakowania przejazdów kolejowych po³o¿o-

nych blisko skrzy¿owañ pokazano na rysunku 2.2.10.8.

Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowanej linii

kolejowej umieszcza siê dodatkowo na osobnym wsporniku

znak G-2 „sieæ pod napiêciem” okreœlony w punkcie 2.2.11.

Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza siê ³¹cznie

ze s³upkiem wskaŸnikowym z jedn¹ kresk¹ (G-1c),

w odleg³oœci 50 - 100 m od przejazdu kolejowego.
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– o pojedynczych ramionach, znak G-3 (rys. 2.2.11.3)

przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych,

– o podwójnych dolnych ramionach, znak G-4 (rys.

2.2.11.4) przed przejazdami kolejowymi na liniach

dwu- i wielotorowych.

Rys. 2.2.11.4. Znak G-4

Znaki G-3 i G-4 nale¿y umieszczaæ w miejscu, w któ-

rym - w zwi¹zku z ruchem poci¹gu - powinien byæ

zatrzymany pojazd na drodze, a wiêc nie bli¿ej ni¿ 5 m

od skrajnej szyny; przed przejœciami odleg³oœæ ta nie

mo¿e byæ mniejsza ni¿ 3 m od skrajnej szyny. Wymie-

nione odleg³oœci mog¹ byæ zwiêkszone, je¿eli:

– poprawi to widocznoœæ znaku z drogi,

– ze wzglêdu na ostry k¹t przeciêcia siê linii kolejowej

z drog¹, konieczne jest zapewnienie co najmniej 3 m

odleg³oœci pojazdu od skrajnej szyny, mierz¹c w linii

prostopad³ej do osi toru.

Przy zwiêkszeniu odleg³oœci znaku od szyny nale¿y spraw-

dziæ czy warunki widocznoœci pojazdu szynowego z drogi

nie zosta³y naruszone. Umieszczenie znaku G-3 (G-4)

w odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 m od szyny mo¿e nast¹piæ

jedynie za zgod¹ zarz¹du kolei.

Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej zelek-

tryfikowanej umieszcza siê dodatkowo, na tym samym

wsporniku co znak „Krzy¿ œw. Andrzeja” lub na osobnym

s³upku, znak G-2 „sieæ pod napiêciem” (rys. 2.2.11.5).

Rys. 2.2.11.5. Znak G-2

Przed przejazdami kolejowymi kategorii D, na których

nie s¹ zachowane warunki widocznoœci toru umieszcza

siê dodatkowo znak B-20 wed³ug zasad podanych w

punkcie 3.2.21.

Je¿eli droga przecina tor kolejowy bêd¹cy bocznic¹ lub

torem manewrowym albo jest on sporadycznie eksplo-

atowany np. w celach turystycznych, a ruch na drodze

jest wstrzymywany przez pracownika kolei, to przed

takim miejscem umieszcza siê znak A-30 „inne niebez-

pieczeñstwo” z tabliczk¹ T-10, zgodnie z zasadami

okreœlonymi w punkcie 2.2.31.

2.2.12. Nierówna droga

Rys. 2.2.12.1. Znak A-11

Znak A-11 „nierówna droga” (rys. 2.2.12.1) umieszcza

siê przed odcinkami jezdni o du¿ych nierównoœciach,

które mog¹ byæ niebezpieczne dla ruchu lub obni¿aj¹

komfort jazdy. W szczególnoœci nale¿y oznakowaæ od-

cinki, na których s¹:

– nierównoœci wystêpuj¹ce na przejazdach kolejowych,

– pofa³dowania wystêpuj¹ce na stromych zjazdach z mo-

stów i wiaduktów oraz na tych obiektach,

– niewielkie zapadniêcia siê jezdni,

– zawy¿ony (zani¿ony) most lub przepust,

– poprzeczny œciek lub garb,

– wyboje,

– poprzeczny uskok nawierzchni,

– inne ni¿ prze³omy zniszczenia nawierzchni.

Na odcinku drogi w ³uku, na skrzy¿owaniu lub przy

du¿ym spadku nale¿y oznakowywaæ nawet niewielkie

nierównoœci.

Przy ocenie nierównoœci wymagaj¹cych oznakowania na-

le¿y braæ pod uwagê ogólny standard drogi; im

wy¿szy jest standard, tym mniejsze nierównoœci nale¿y

oznakowywaæ.

2.2.13. Próg zwalniaj¹cy

Rys. 2.2.13.1. Znak A-11a

Znak A-11a „próg zwalniaj¹cy” (rys. 2.2.13.1) umieszcza

siê przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniaj¹-

cymi. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi
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zwalniaj¹ce, prêdkoœæ powinna byæ ograniczona do war-

toœci, przy której nastêpuje ³agodny przejazd przez próg

zwalniaj¹cy, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie

3.2.34.1. Je¿eli progi zwalniaj¹ce znajduj¹ siê w strefie

ograniczonej prêdkoœci (znak B-43) lub w strefie za-

mieszkania (znak D-40) a przejazd przez nie mo¿e

odbywaæ siê z prêdkoœci¹ wiêksz¹ lub równ¹ ustalonej

dla tej strefy, to znaków B-33 mo¿na nie stosowaæ.

2.2.14. Zwê¿enie jezdni

Znaki od A-12a do A-12c stosuje siê w celu ostrze¿e-

nia o zbli¿aniu siê do zwê¿enia jezdni, które mo¿e byæ

niebezpieczne dla kieruj¹cych.

Znak A-12a „zwê¿enie jezdni - dwustronne” (rys. 2.2.14.1)

umieszcza siê przed miejscami, w których jezdnia jest

zwê¿ona z obu stron.

Rys. 2.2.14.1. Znak A-12a

Znak A-12b „zwê¿enie jezdni - prawostronne” (rys.

2.2.14.2) umieszcza siê przed miejscami, w których jezd-

nia jest zwê¿ona z prawej strony.

Rys. 2.2.14.2. Znak A-12b

Znak A-12c „zwê¿enie jezdni - lewostronne” (rys. 2.2.14.3)

umieszcza siê przed miejscami, w których jezdnia jest

zwê¿ona z lewej strony.

Rys. 2.2.14.3. Znak A-12c

Znaki A-12a ÷ A-12c umieszcza siê przed miejscami,

w których wystêpuje co najmniej po jednej stronie jezdni,

zmniejszenie jej szerokoœci powy¿ej 0,2 m oraz je¿eli sze-

rokoœæ zwê¿onego odcinka jezdni wynosi mniej ni¿ 5,5 m.

Znaków tych nie nale¿y stosowaæ do oznakowania zwê-

¿enia pobocza lub zakoñczenia pobocza bitumicznego;

w tym drugim przypadku stosuje siê oznakowanie okre-

œlone w punkcie 2.2.33.

Przy zwê¿eniu, zw³aszcza dwustronnym, uniemo¿liwia-

j¹cym wyminiêcie siê dwóch pojazdów o normatywnej

szerokoœci, mo¿na dodatkowo umieszczaæ znaki B-31

i D-5, których zasady stosowania okreœlono w punk-

tach 3.2.32 i 5.2.5.

Je¿eli zwê¿ony odcinek drogi, na którym nie jest mo¿-

liwe  wymijanie siê pojazdów, jest d³u¿szy ni¿ 150 m

lub znajduje siê w ³uku pionowym lub poziomym i kie-

ruj¹cy nie widz¹ pojazdów znajduj¹cych siê po

przeciwnych stronach zwê¿enia, nale¿y zastosowaæ:

– sygnalizacjê œwietln¹ lub

– rêczne kierowanie ruchem lub

– miejscowe poszerzenie zwê¿onego odcinka umo¿liwia-

j¹cego wyminiêcie siê pojazdów.

Je¿eli pas ruchu koñczy siê na odcinku miêdzywêz³owym,

to na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h

umieszcza siê znaki A-12b lub A-12c oraz w odleg³oœci

do 100 m od koñca pasa ruchu umieszcza siê znak D-14

lub D-14a, a na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci do

60 km/h stosuje siê tylko znaki D-14 lub D-14a.

2.2.15. Ruchomy most

Rys. 2.2.15.1. Znak A-13

Znak A-13 „ruchomy most” (rys. 2.2.15.1) stosuje siê

przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwodzonymi,

obrotowymi). Przed tymi obiektami mog¹ byæ równie¿

stosowane znaki ograniczaj¹ce ruch na moœcie lub przed

nim, np. zakazuj¹ce wyprzedzania, ograniczaj¹ce prêd-

koœæ lub masê pojazdu dopuszczonego do przejazdu.

Przed mostem powinna byæ zainstalowana sygnaliza-

cja œwietlna do nadawania co najmniej sygna³u

czerwonego.

2.2.16. Roboty na drodze

Znak A-14 „roboty na drodze” (rys. 2.2.16.1) stosuje

siê w celu ostrze¿enia o zbli¿aniu siê do miejsc, w

których kieruj¹cy pojazdem mo¿e spotkaæ osoby pracu-

j¹ce na drodze lub przeszkody, takie jak np. maszyny

lub materia³y znajduj¹ce siê na drodze i utrudniaj¹ce ruch.
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Rys. 2.2.16.1. Znak A-14

W zale¿noœci od sytuacji na drodze znaki A-14 stosuje

siê ³¹cznie z innymi znakami pionowymi, poziomymi,

sygnalizacj¹ œwietln¹ lub urz¹dzeniami bezpieczeñstwa

ruchu drogowego.

Rys. 2.2.16.2. Tabliczka T-19

Znak A-14 z tabliczk¹ T-19 wskazuj¹c¹ na malowanie

znaków poziomych stosuje siê w czasie gdy na drodze

prowadzone s¹ prace zwi¹zane z umieszczaniem lub od-

now¹ oznakowania poziomego (malowanie nak³adanie

oznakowania grubowarstwowego lub taœm). Znaki A-14

z tabliczk¹ T-19 powinny byæ usuniête niezw³ocznie po

usuniêciu urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego

zabezpieczaj¹cych œwie¿e oznakowanie poziome.

2.2.17. Œliska jezdnia

Rys. 2.2.17.1.  Znak A-15

Znak A-15 „œliska jezdnia” (rys. 2.2.17.1) stosuje siê

przed odcinkami drogi, stanowi¹cymi niebezpieczeñstwo

dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkoœci jezdni, któ-

rej kieruj¹cy mo¿e siê nie spodziewaæ, a spowodowanej:

– zmian¹ rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfalto-

wego na kostkow¹),

– ró¿nym czasem uk³adania nawierzchni tego samego

rodzaju,

– sta³ym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

2.2.18. Przejœcie dla pieszych

Rys. 2.2.18.1.  Znak A-16

Znak A-16 „przejœcie dla pieszych” (rys. 2.2.18.1)

umieszcza siê przed wyznaczonym na drodze przej-

œciem dla pieszych w przypadkach, gdy mo¿e nie byæ

widoczne odpowiednio wczeœnie przez kieruj¹cych

pojazdami lub ze wzglêdów bezpieczeñstwa koniecz-

ne jest ostrze¿enie o przejœciu.

Znaki A-16 umieszcza siê przed przejœciem dla pieszych

bez sygnalizacji œwietlnej na drodze, na której prêd-

koœæ wynosi powy¿ej 60 km/h, a przy innej prêdkoœci -

przed przejœciami bez sygnalizacji œwietlnej wyznaczo-

nymi pomiêdzy skrzy¿owaniami.

Szczegó³owe zasady oznakowania przejœæ dla pieszych

zosta³y okreœlone w punkcie 5.2.6.

2.2.19. Dzieci

Rys. 2.2.19.1. Znak A-17

Znak A-17 „dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje siê w celu

ostrze¿enia o miejscu na drodze szczególnie uczêsz-

czanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o

bliskoœci takiego miejsca. Znak umieszcza siê zw³asz-

cza w pobli¿u szkó³ podstawowych, gimnazjów,

placówek prowadz¹cych zajêcia z dzieæmi, terenów za-

baw i innych.

Znak mo¿na zastosowaæ po dokonaniu indywidualnej

oceny miejsca, wywiadów z ludnoœci¹ i obserwacji wa-

runków ruchu oraz zachowywania siê dzieci.

O koniecznoœci stosowania znaku A-17 decyduj¹ przy-

padki czêstego pojawiania siê dzieci na drodze, a nie

odleg³oœæ drogi od obiektu, do którego uczêszczaj¹ dzieci.

Pozosta³e sposoby i zasady zabezpieczenia przy drodze

miejsc szczególnie uczêszczanych przez dzieci (bariery,

³añcuchy, itp.) zosta³y okreœlone w za³¹czniku nr 4.
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2.2.20. Uwaga na zwierzêta

Znaki ostrzegaj¹ce o mo¿liwoœci napotkania na drodze

zwierz¹t stosuje siê przed miejscami, w których kieruj¹cym

pojazdami mog¹ zagra¿aæ zwierzêta znajduj¹ce siê na

drodze lub w jej pobli¿u.

Rys. 2.2.20.1.  Znak A-18a

Znak A-18a „zwierzêta gospodarskie” (rys. 2.2.20.1) stosu-

je siê do oznaczania miejsc, w których odbywa siê regularny

przepêd zwierz¹t gospodarskich wzd³u¿ lub w poprzek dro-

gi, np. przy oœrodkach hodowlanych, pastwiskach, itp.

Rys. 2.2.20.2.  Znak A-18b

Znak A-18b „zwierzêta dzikie” (rys. 2.2.20.2) stosuje

siê do oznaczania miejsc, w których zwierzêta dziko

¿yj¹ce czêsto przekraczaj¹ drogê, np. przy wjeŸdzie do

lasu o du¿ej iloœci zwierzyny lub w miejscu przeciêcia

przez drogê dojœcia do wodopoju. Miejsca takie mo¿na

ustaliæ m.in. na podstawie informacji s³u¿by leœnej o

szlakach wêdrówek dzikich zwierz¹t.

2.2.21. Boczny wiatr

Rys. 2.2.21.1. Znak A-19

Znak A-19 „boczny wiatr” (rys. 2.2.21.1) umieszcza siê przed

miejscami, gdzie czêsto wystêpuje silny boczny wiatr np.

przed wyjazdem z gêstego lasu, z g³êbokiego wykopu, z

obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren oraz przed

wjazdami na mosty w dolinach o silnych ci¹gach powietrza.

Zaleca siê, aby w miejscach wystêpowania silnych podmu-

chów wiatru by³ ustawiony sygnalizator wiatru

pokazuj¹cy si³ê i kierunek podmuchu wiatru w danej

chwili. Zasady stosowania sygnalizatorów wiatru zo-

sta³y okreœlone w za³¹czniku nr 4.

Znak A-19 mo¿e byæ stosowany jako œwietlny i w³¹-

czaæ siê gdy podmuchy wiatru przekraczaj¹ 12 m/s.

2.2.22. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Rys. 2.2.22.1. Znak A-20

Rys. 2.2.22.2. Oznakowanie niesymetrycznego po³¹czenia

dwóch jezdni jednokierunkowych w jedn¹

jezdniê dwukierunkow¹
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Znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”

(rys. 2.2.22.1) stosuje siê w celu ostrze¿enia jad¹cych

jezdni¹ jednokierunkow¹ o miejscu, w którym rozpo-

czyna siê ruch dwukierunkowy.

Znak A-20 stosuje siê, gdy dwie jezdnie jednokierunkowe

³¹cz¹ siê w jedn¹ jezdniê dwukierunkow¹ (rys. 2.2.22.2)

oraz przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym kierun-

ku na jezdniê maj¹c¹ dotychczas ruch

jednokierunkowy. Je¿eli odcinek jezdni dwukierunko-

wej po³o¿ony jest wzd³u¿ innej jezdni wy³¹czonej z

ruchu, to na pocz¹tku odcinka nale¿y umieœciæ znak F-

15 przedstawiaj¹cy kierunki na pasach ruchu.

Znaku A-20 nie stosuje siê na jezdniach, gdy ruch dwukie-

runkowy wynika z koñcz¹cego siê jednokierunkowego

objazdu wysepki za skrzy¿owaniem. Je¿eli na pocz¹t-

ku odcinka umieszczony zosta³ znak D-3, to przed

koñcem odcinka, bez wzglêdu na jego d³ugoœæ, umieszcza

siê znak A-20.

2.2.23. Tramwaj

Rys. 2.2.23.1. Znak A-21

Znak A-21 „tramwaj” (rys. 2.2.23.1) stosuje siê, je¿eli

tory tramwajowe przecinaj¹ drogê w takim miejscu lub

w taki sposób, ¿e kieruj¹cy pojazdami mog¹ nie zo-

rientowaæ siê dostatecznie wczeœnie o istnieniu tych

torów lub o ich przebiegu. Znak ten umieszcza siê dla

tego kierunku ruchu, który jest przecinany przez tory

tramwajowe.

Przyk³ad umieszczenia znaku A-21 pokazano na rysunku

2.2.23.2.

Przed przejazdami tramwajowymi szczególnie niebez-

piecznymi, zw³aszcza gdy tory przecinaj¹ jezdniê pod

ostrym k¹tem (poni¿ej 60°) lub na ³uku, przechodz¹c na

przeciwn¹ stronê drogi lub na jej œrodek, nale¿y stosowaæ

pod znakiem A-21 tabliczkê T-7 (rys. 2.2.11.2).

Je¿eli uzasadniaj¹ to warunki lokalne znaki A-21 mo¿na

uzupe³niæ znakami F-6 lub E-1 w sytuacjach opisanych

w punkcie 2.2.10.

Dla ostrze¿enia kieruj¹cych pojazdami nieszynowymi

przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na

torowisko tramwajowe zaleca siê stosowaæ znak A-21

z tabliczk¹ T-8 (rys. 2.2.23.3) oznaczaj¹c¹ pas ruchu skie-

rowany na tory tramwajowe. Dopuszcza siê stosowanie

tabliczki T-8 ze znakiem A-30. Znak A-21 jako œwietlny

mo¿e byæ stosowany w sytuacjach gdy jego w³¹czenie

inicjowane jest przez nadje¿d¿aj¹cy tramwaj.

Rys. 2.2.23.2. Oznakowanie miejsc, w których tory

tramwajowe przecinaj¹ drogê
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Rys. 2.2.23.3. Tabliczka T-8

2.2.24. Niebezpieczny zjazd

Rys. 2.2.24.1. Znak A-22

Znak A-22 „niebezpieczny zjazd” (rys. 2.2.24.1)

umieszcza siê przed spadkami pod³u¿nymi drogi wy-

nosz¹cymi na drogach po³o¿onych w terenie górzystym

co najmniej 10%, a na pozosta³ych drogach co naj-

mniej 7%. Je¿eli jednak jednoczeœnie wystêpuj¹ takie

warunki drogowe, jak np.: du¿y spadek poprzeczny,

ostry zakrêt, z³y stan lub ma³a szerokoœæ jezdni, znak

A-22 stosuje siê nawet przy spadkach mniejszych ni¿

wy¿ej podane. Pod znakiem umieszcza siê tabliczkê T-

9 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ wartoœæ spadku z

dok³adnoœci¹ do 1%. Znaku A-22 nie stosuje siê do

oznakowania pochyleñ pod³u¿nych ³¹cznic.

Rys. 2.2.24.2. Tabliczka T-9

2.2.25. Stromy podjazd

Rys. 2.2.25.1. Znak A-23

Znak A-23 „stromy podjazd” (rys. 2.2.25.1) stosuje siê

przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej 8% na dro-

gach po³o¿onych w terenie górzystym i co najmniej 6% -

na pozosta³ych drogach oraz przed innymi wzniesieniami,

na które wjazd jest utrudniony, np. ze wzglêdu na ostre

zakrêty lub z³y stan nawierzchni. Pod znakiem umieszcza

siê tabliczkê T-9 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ wartoœæ nachyle-

nia podjazdu z dok³adnoœci do 1%.

2.2.26. Rowerzyœci

Znak A-24 „rowerzyœci” (rys. 2.2.26.1) stosuje siê przed

miejscami gdzie rowerzyœci wje¿d¿aj¹ na jezdniê z drogi

dla rowerów lub przeje¿d¿aj¹ przez ni¹ po przejeŸdzie

dla rowerzystów. Znak A-24 umieszcza siê przed prze-

jazdem dla rowerzystów na drodze, na której

dopuszczalna prêdkoœæ jest wiêksza ni¿ 60 km/h, a

przy innej prêdkoœci - je¿eli przejazd nie jest dobrze wi-

doczny przez kieruj¹cych pojazdami lub wystêpuje na

odcinku jezdni miêdzy skrzy¿owaniami.

Rys. 2.2.26.1. Znak A-24

Je¿eli kontynuacj¹ drogi dla rowerów jest pas ruchu dla

rowerów wyznaczony na jezdni, oprócz znaku A-24 nale¿y

umieœciæ znak F-19 „pas ruchu dla okreœlonych pojaz-

dów” wskazuj¹cy pas dla rowerów.

Szczegó³owe zasady oznakowania przejazdów dla ro-

werzystów zosta³y okreœlone w punkcie 5.2.6.4.

2.2.27. Spadaj¹ce od³amki

Znak A-25 „spadaj¹ce od³amki” (rys. 2.2.27.1) stosuje

siê przed odcinkami jezdni, na które mog¹ staczaæ siê

od³amki skalne (kamienie), stanowi¹ce niebezpieczeñ-

stwo dla nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.

Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikaæ z obser-

wacji jezdni w pobli¿u zboczy w terenie górskim.

Rys. 2.2.27.1. Znak A-25
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2.2.28. Lotnisko

Rys. 2.2.28.1. Znak A-26

Znak A-26 „lotnisko” (rys. 2.2.28.1) stosuje siê przy

lotniskach i l¹dowiskach lub w ich pobli¿u, je¿eli nagle

pojawienie siê przelatuj¹cego nisko nad drog¹ samolo-

tu lub œmig³owca mo¿e wywo³aæ zaskoczenie

(przestraszyæ) kieruj¹cego pojazdem i w efekcie spo-

wodowaæ nieprawid³owy jego manewr lub odruch

zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu ruchu.

2.2.29. Nabrze¿e lub brzeg rzeki

Rys. 2.2.29.1. Znak A-27

Znak A-27 „nabrze¿e lub brzeg rzeki” (rys. 2.2.29.1)

stosuje siê przed odcinkami dróg ogólnodostêpnych,

przebiegaj¹cymi po nabrze¿u lub po wysokim brzegu rze-

ki albo kana³u, gdy odleg³oœæ ich brzegu od krawêdzi

jezdni jest mniejsza od 10 m.

Znak A-27 stosuje siê równie¿ przed miejscami, w któ-

rych droga prowadz¹ca w kierunku obszaru wodnego

znajduje siê w ostrym ³uku w bezpoœrednim s¹siedztwie

tego obszaru. Znaku A-27 nie stosuje siê, gdy na wymaga-

j¹cym oznakowania odcinku drogi umieszczono bariery

ochronne.

2.2.30. Sypki ¿wir

Rys. 2.2.30.1. Znak A-28

Znak A-28 „sypki ¿wir” (rys. 2.2.30.1) stosuje siê w

celu oznakowania odcinka drogi, na którym istnieje

mo¿liwoœæ wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub ¿wiru

spod kó³ jad¹cych pojazdów lub wzniecania kurzu w

stopniu utrudniaj¹cym ruch innym kieruj¹cym. Doty-

czy to w szczególnoœci nawierzchni t³uczniowych,

nawierzchni, na których przeprowadzono powierzch-

niowe utrwalenie warstwy œcieralnej - do czasu

stabilnego oblepienia ziaren kruszywa przez bitum, a

tak¿e odcinków podbudowy t³uczniowej, na których

dopuszczono ruch.

Ponadto znak ten mo¿e byæ umieszczony przed wyjaz-

dami z kamienio³omów i ¿wirowni.

2.2.31. Sygna³y œwietlne

Znak A-29 „sygna³y œwietlne” (rys. 2.2.31.1) stosuje siê w

przypadkach, gdy ruch kierowany jest za pomoc¹

sygnalizacji œwietlnej w miejscu, w którym kieruj¹cy mo¿e

siê tego nie spodziewaæ.

Rys. 2.2.31.1. Znak A-29

Znak A-29 umieszcza siê przed ka¿d¹ sygnalizacj¹ œwietl-

n¹ zastosowan¹ na drodze poza obszarem zabudowanym.

Na obszarze zabudowanym znak umieszcza siê przed

pierwsz¹ sygnalizacj¹ po wjeŸdzie do tego obszaru oraz

przed ka¿dym miejscem gdzie sygnalizacja œwietlna (trój-

barwna lub dwubarwna) zastosowana zosta³a do

kierowania ruchem wahad³owym. Ponadto znak ten sto-

suje siê w ka¿dym przypadku, gdy sygnalizator jest

tylko zawieszony nad jezdni¹.

2.2.32. Inne niebezpieczeñstwo

Znak A-30 „inne niebezpieczeñstwo” (rys. 2.2.32.1)

stosuje siê w celu ostrze¿enia o zbli¿aniu siê do niebez-

piecznych miejsc innych ni¿ te, o których uprzedzaj¹

znaki od A-1 do A-29 i od A-31 do A-34.

Rys. 2.2.32.1. Znak A-30
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Znak A-30 stosuje siê ³¹cznie z tabliczkami wska-

zuj¹cymi, za pomoc¹ symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj

niebezpieczeñstwa, o którym ostrzega znak. Najczêœciej sto-

sowane 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; na-

pisy 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 oso-

by niewidome lub g³uche mo¿na stosowaæ tabliczkê z

napisem „niewidomi” lub „g³usi”.

Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podaj¹cych ro-

dzaj niebezpieczeñstwa dopuszcza siê wyj¹tkowo, w

sytuacjach awaryjnych, w których znak nale¿y umie-

œciæ 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 za-

stosowaæ 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 powtó-

rzonym znakiem A-30 umieszcza siê tylko tabliczkê z

napisem „Koniec” (T-3).

Najczêœciej ze znakiem A-30 stosowane s¹ nastêpuj¹-

ce tabliczki wskazuj¹ce:

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,

3) T-12 pod³u¿ny uskok,

4) T-13 koleiny,

5) T-14 miejsce czêstych wypadków o charakterze

wskazanym na znaku,

6) T-15 miejsce czêstych wypadków spowodowa-

nych œlisk¹ nawierzchni¹ jezdni ze wzglêdu na opady

deszczu,

7) T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych

wskazanych na tabliczce,

8) T-17 granicê pañstwa,

9) T-18 nieoczekiwan¹ zmianê kierunku ruchu o

przebiegu wskazanym na tabliczce.

Rys. 2.2.32.2. Tabliczka T-10

Tabliczkê T-10 (rys. 2.2.32.2) umieszcza siê przed ta-

kimi miejscami przeciêcia drogi przez bocznicê

kolejow¹ lub tor manewrowy lub liniê kolejow¹ wyko-

rzystywan¹ sporadycznie np. w celach turystycznych,

na których ruch na drodze podczas przeje¿d¿ania (prze-

taczania) 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 do-

jazdem do promu. Bezpoœrednio przed miejscem

wjazdu na prom powinien byæ umieszczony znak B-

32d uzupe³niony ewentualnie sygnalizacj¹ œwietln¹ z

sygna³em czerwonym.

Rys. 2.2.32.4. Tabliczka T-12

Tabliczkê T-12 (rys. 2.2.32.4) umieszcza siê przed po-

cz¹tkiem pod³u¿nego uskoku nawierzchni, powsta³ego

wskutek okresowo przerywanych robót drogowych lub

podczas trwania takich robót.

Rys. 2.2.32.5. Tabliczka T-13

Tabliczkê T-13 (rys. 2.2.32.5) umieszcza siê pod zna-

kiem A-11 przed pocz¹tkiem odcinka jezdni, na

nawierzchni której wystêpuj¹ koleiny.



49

Rys. 2.2.32.6. Tabliczka T-14

Tabliczkê T-14 i jej piêæ odmian, stosuje siê przed miej-

scami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi na

podstawie analizy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Ana-

lizê nale¿y przeprowadziæ, je¿eli w ci¹gu roku zdarzy³y

siê co najmniej cztery wypadki okreœlonego rodzaju z ofia-

rami w ludziach, na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km poza

obszarem zabudowanym, a 0,5 km w obszarze zabudo-

wanym lub co najmniej dwa wypadki na przejeŸdzie

kolejowym. Znak A-30 z tabliczk¹ pokazuj¹c¹ rodzaj zda-

rzaj¹cych 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. 2.2.32.7. Tabliczka T-14a

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

przed miejscem czêstych zderzeñ  z poprzedzaj¹cy-

mi 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 pojaz-

dów,

Rys. 2.2.32.9. Tabliczka T-14c

– tabliczka T-14c (rys. 2.2.32.9), któr¹ umieszcza siê

przed miejscem czêstych zderzeñ z tramwajami,

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 po-

woduj¹ 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 spowodowa-

nych 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 uprzywilejowa-

nych jest uruchamiana specjalna sygnalizacja œwietlna

zamykaj¹ca ruch na drodze. W wymienionych miejscach

umieszcza siê:

Rys. 2.2.32.12. Tabliczka T-16

– tabliczkê T-16 (rys. 2.2.32.12), je¿eli na drogê wyje¿d¿a-

j¹ pojazdy stra¿y po¿arnej,
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Rys. 2.2.32.13. Tabliczka T-16a

– tabliczkê T-16a (rys. 2.2.32.13), je¿eli na drogê wy-

je¿d¿aj¹ karetki pogotowia ratunkowego.

Tabliczki T-16, T-16a stosuje siê samodzielnie bezpo-

œrednio przed miejscem wyjazdu.

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 zasto-

sowano 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 prze-

kraczanie granicy jest dozwolone, a do znaku F-2 - je¿eli

jest zabronione.

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 kie-

rowcy 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 kierun-

ku ruchu stosuje siê odpowiednio:

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. 2.2.32.17.  Tabliczka T-18b

– tabliczkê T-18b (rys. 2.2.32.17), gdy zmiana prze-

biegu drogi lub kierunku nastêpuje w lewo,

Rys. 2.2.32.18. Tabliczka T-18c

– tabliczkê T-18c (rys. 2.2.32.18), gdy zmiana prze-

biegu drogi lub kierunku nastêpuje w prawo. Przy-

k³ad 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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2.2.33. Niebezpieczne pobocze

Rys. 2.2.33.1. Znak A-31

Znak A-31 „niebezpieczne pobocze” (rys. 2.2.33.1)

umieszcza siê przed odcinkami dróg o w¹skim, miêk-

kim, zbyt wysokim lub obni¿onym poboczu. Znak A-31

stosuje siê równie¿ do ostrze¿enia o zwê¿eniu lub koñcu

pobocza bitumicznego przechodz¹cego w pobocze

ziemne. Do oznakowania koñca pobocza bitumicznego

przechodz¹cego w chodnik u¿ywa siê tablic U-9 ozna-

czaj¹cych ograniczenie skrajni poziomej drogi. Znak

A-31 z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecz-

nym poboczu wystêpuj¹cym po lewej stronie jezdni.

2.2.34. Oszronienie jezdni

Rys. 2.2.34.1. Znak A-32

Znak A-32 „oszronienie jezdni” (rys. 2.2.34.1) stosuje

siê wy³¹cznie w okresie zimowym przed mostami i wia-

duktami, na których oszronienie jezdni lub go³oledŸ

pojawia siê w okresach, gdy jeszcze nie wystêpuje na

innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem

stalowym, oraz w pobli¿u rzek i zbiorników wodnych,

na których czêsto zdarza siê lokalne oszronienie jezdni.

Znak A-32 stosowany jako œwietlny wskazuje rzeczy-

wisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na

podstawie pomiarów z urz¹dzeñ umieszczonych przy

drodze lub na nawierzchni.

2.2.35. Zator drogowy

Rys. 2.2.35.1. Znak A-33

Znak A-33 „zator drogowy” (rys. 2.2.35.1) stosuje siê

przed odcinkami dróg, na których ze wzglêdu na natê-

¿enia ruchu pojazdów czêsto wystêpuje blokowanie

ruchu, a stoj¹ce pojazdy mog¹ nie byæ w porê dostrze-

¿one przez kieruj¹cych nadje¿d¿aj¹cymi pojazdami.

Znak A-33 umieszcza siê, gdy odcinek jezdni przed

skrzy¿owaniem z sygnalizacj¹ œwietln¹ jest niewidocz-

ny ze wzglêdu na ³uk pionowy lub poziomy.

Znak A-33 stosowany jako œwietlny ostrzega o pojaz-

dach stoj¹cych na jezdni w odleg³oœci do 300 m.

2.2.36. Wypadek drogowy

Rys. 2.2.36.1. Znak A-34

Znak A-34 „wypadek drogowy” (rys. 2.2.36.1) stoso-

wany jest w celu ostrze¿enia o miejscu wypadku

drogowego, w którym ze wzglêdu na osoby udzielaj¹-

ce pomocy lub usuwaj¹ce skutki wypadku oraz

mo¿liwoœæ zablokowania ruchu kieruj¹cy jest obowi¹-

zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Znak

umieszczany jest przez s³u¿by zabezpieczaj¹ce miej-

sce wypadku.

Znak A-34 jako œwietlny stosowany jest na odcinkach

dróg objêtych monitorowaniem, na których istnieje mo¿-

liwoœæ w³¹czania znaku przez s³u¿by monitoruj¹ce ruch

na drodze.


