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1. Zasady ogólne 

Znaki drogowe pionowe są jednym z elementów wyposażenia drogi, istotnym dla zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Podstawowym zadaniem oznakowania 

pionowego jest instruowanie i zarządzanie ruchem drogowym. Znaki drogowe powinny 

charakteryzować się następującymi cechami: 

 dobrą widocznością w dzień i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych, 

 dobrą i jednoznaczną czytelnością przekazywanej treści, 

 odpowiednią trwałością. 

Niniejsze zasady stosuje się do oznakowania pionowego dróg publicznych.           

Na drogach gruntowych stosuje się tylko: 

 drogowskazy i znaki miejscowości, 

 inne znaki pionowe, gdy jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego np. do oznakowania przejazdów kolejowych lub zamknięcia drogi. 

Na drogach gruntowych dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków szlaków rowerowych. 

W części I opracowania przyjęto następujące określenia: 

1. Znak drogowy pionowy podświetlany – znak, w którym wewnętrzne źródło światła 

umieszczone jest za przejrzystym licem; 

2. Znak drogowy pionowy oświetlany – znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła 

umieszczonym na zewnątrz znaku; 

3. Znak drogowy pionowy aktywny – znak, na którego tarczy umieszczone są pulsujące 

punktowe źródła światła; 

4. Bezpieczna konstrukcja wsporcza – konstrukcja wsporcza znaku, spełniająca wymagania 

normy: PN-EN 12767 w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz 

poziomach bezpieczeństwa kierujących i pasażerów pojazdu – większych od zera; 

5. Kategoria znaków pionowych – podział znaków pionowych na następujące kategorie: 

a) kategoria A – znaki ostrzegawcze, 

b) kategoria B – znaki zakazu, 

c) kategoria C – znaki nakazu, 

d) kategoria D – znaki informacyjne, 

e) kategoria E – znaki kierunku i miejscowości, 

f) kategoria F – znaki uzupełniające, 

g) kategoria G – dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi, 

h) kategoria R – dodatkowe znaki szlaków rowerowych, 

i) kategoria T – tabliczki do znaków drogowych, 

j) kategoria TT – dodatkowe znaki i tabliczki dla kierujących tramwajami, 

k) kategoria W – dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi; 
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6. Grupa znaków – są to znaki pionowe o następującej wielkości: 

a) znaki duże (D), 

b) znaki średnie (Ś), 

c) znaki małe (M), 

d) znaki mini (MI); 

7. Odmiana znaków – znaki uzupełniające i zakazu o zróżnicowanej treści: 

a) są to znaki o tym samym symbolu, o analogicznej treści np. F-8, F-9, F-21, F-22, 

których grafika jest dostosowana do sytuacji występującej na drodze, 

w szczególności różniące się od siebie schematem przebiegu drogi, liczbą pasów 

ruchu np. F-10, 

b) są to znaki, których znaczenie precyzują symbole lub napisy umieszczone na nim lub 

pod nim, np. odmiana znaku B-35 „zakaz postoju” z różnymi napisami; 

8. Rodzaje znaków:  

a) płaskie, 

b) podświetlane, 

c) oświetlane zewnętrznie, 

d) zmiennej treści, 

e) aktywne. 

9. W części I opracowania określono dla znaków pionowych, w tym tabliczek do znaków 

drogowych: 

 elementy składowe znaków, 

 wymagania materiałowe, 

 wymagania fotometryczne i kolorymetryczne lic znaków, 

 wymagania dotyczące tarcz znaków i konstrukcji wsporczych, 

 wymagania dotyczące znaków podświetlanych, 

 wymagania dotyczące znaków oświetlanych zewnętrznie, 

 zasady doboru folii na lica znaków,  

 wymiary znaków 

 widoczność w dzień i w nocy, 

 liternictwo i napisy, 

 zasady umieszczania znaków na drodze, 

 wzory znaków, 

 konstrukcje znaków. 
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W miejscach podwyższonego niebezpieczeństwa lub zwiększonego ryzyka, gdy zachodzi 

potrzeba zapewnienia wyższego poziomu postrzegalności znaków związanych przede wszystkim 

z oznakowaniem przejścia dla pieszych lub przejazdem dla rowerzystów albo rejonu miejsc 

szczególnie uczęszczanych przez dzieci, wówczas dopuszcza się umieszczanie lic znaków: D-6, 

D-6a, D-6b, D-6c, tabliczki T-27, tablicy U-3a i U-3b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-

fluorescencyjnej żółto-zielonej typu 3PF. Folia powinna spełniać wymagania określone w tabeli 

2.3.4.5.  

Tło stanowi integralną część znaku (rys.1.1 i  rys. 1.2). 

Rys. 1.1. Znak D-6 z tłem z folii odblaskowo- fluorescencyjnej 

Szerokość tła wynosi 150 mm, bez względu na wymiary znaku. W przypadku zastosowania 

jednocześnie znaku i tabliczki T-27, szerokość tła pomiędzy znakami wynosi 60 mm (rys.1.2). 

 

 

Rys. 1.2. Znak D-6 i tabliczka T-27 z tłem z folii odblaskowo- fluorescencyjnej 
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Proponowane zmiany: 

1. Sprecyzowano rolę jaką powinny spełniać pionowe znaki drogowe. 

2. Zmodyfikowano i rozszerzono słowniczek pojęć w celu uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych. 

3. Zmodyfikowano i rozszerzono zakres części I w porównaniu z załącznikiem 1 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków umieszczania ich na drogach; zmiana ta wynika m.in. 

z konieczności dostosowania przepisów krajowych do wymogów UE. 

4. W celu zwiększenia postrzegalności znaków związanych  z oznakowaniem przejścia dla 

pieszych lub przejazdem dla rowerzystów: D-6, D-6a, D-6b, D-6c oraz tabliczki T-27, 

albo rejonu miejsc szczególnie uczęszczanych przez dzieci (tabliczki T-27), dopuszczono 

do stosowania tła odblaskowo-fluorescencyjne; dopuszczono także stosowanie tego tła w 

przypadku tablic U-3a i U-3b; ograniczenie stosowania tła do kilku znaków i wybranych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika z konieczności zapobieżenia 

nagminności tego rozwiązania w przypadku innych znaków i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

 

2. Charakterystyka techniczna  

2.1. Elementy składowe znaku 

Znak drogowy pionowy jako element wyposażenia drogi przekazuje użytkownikom ruchu 

informacje wpływające na poprawę bezpieczeństwa. 

Znak drogowy pionowy składa się z lica umieszczonego na tarczy. 

Zestaw znaku drogowego obejmuje znak drogowy pionowy umieszczony na konstrukcji 

wsporczej. 

Tarcza znaku jest to płaskie podłoże, na którym w sposób trwały umieszczano lico znaku.  

W skład tarczy znaku wchodzą również elementy wzmacniające i uchwyty montażowe. Tarcza 

może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, aluminiowej zabezpieczonej 

przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość 

wykonanego znaku, z płyty warstwowej lub z innego materiału zapewniającego odpowiednią 

do przeznaczenia trwałość. 

Lico znaku jest to przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej lub 

nieodblaskowej z naniesioną treścią: wykonaną techniką druku sitowego, druku cyfrowego, 

wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych lub nieodblaskowych. 

Uchwyt montażowy jest to element służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku 

do konstrukcji wsporczej. Uchwyt wykonany ze stali lub aluminium powinien być 

zabezpieczony przed korozją. W przypadku zastosowania innego materiału niż stal  

i aluminium, powinien on spełniać parametry określone dla uchwytów wykonanych z tych 

metali. 

Konstrukcję wsporczą stanowi każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, 

wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych 

działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
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2.2. Wymagania materiałowe  

Tarcze znaków drogowych pionowych o powierzchni ≤ 1 m
2
 powinny być wykonane: 

 z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości co najmniej 1,25 mm 

wg PN-EN 10346, gatunek stali co najmniej DX52D z powłoką cynkową co 

najmniej Z275, 

 z blachy aluminiowej o grubości co najmniej 1,5 mm wg PN-EN 485-1. 

PN-EN 485-2, PN-EN 485-3 i PN-EN 485-4, 

 z materiału warstwowego blacha-polimer-blacha. 

Tarcza znaku o powierzchni > 1 m
2
 powinna być wykonana: 

 z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości co najmniej 1,5 mm 

wg PN-EN 10346, gatunek stali co najmniej DX52D z powłoką cynkową 

co najmniej Z275, 

 z blachy aluminiowej o grubości co najmniej 2 mm wg PN-EN 485-1, PN-EN 485-2, 

PN-EN 485-3 i PN-EN 485-4, 

 z materiału warstwowego blacha-polimer-blacha. 

W przypadku urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszcza się wykonanie tarcz 

znaków z tworzyw sztucznych. 

Inne niż wyżej wymienione materiały mogą być stosowane jeśli spełniają wymagania 

bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości po uzyskaniu certyfikatu jednostki notyfikowanej. 

2.3. Wymagania dotyczące lic znaków 

2.3.1. Klasyfikacja folii stosowanych na lica znaków 

Widoczność w dzień i w nocy znaków drogowych zależy od właściwości kolorymetrycznych 

i fotometrycznych folii zastosowanej na lico znaku. Stosowane są w tym celu folie odblaskowe 

wykonane w technologii kulkowej i pryzmatycznej oraz nieodblaskowa folia barwy czarnej. 

Folia typu 1 oznacza folię kulkową spełniającą współczynnik luminancji β i współrzędne 

chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 wg tabeli 2.3.2.1 oraz współczynnik 

odblaskowości w klasie RA1 wg tabeli 2.3.4.1. 

Folia typu 2 oznacza folię kulkową spełniającą współczynnik luminancji β i współrzędne 

chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 wg tabeli 2.3.2.1 oraz współczynnik 

odblaskowości w klasie RA2 wg tabeli 2.3.4.2. 

Folia typu 1P oznacza folię pryzmatyczną spełniającą współczynnik luminancji β  

i współrzędne chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 wg tabeli 2.3.2.1 oraz 

współczynnik odblaskowości zgodnie z p. 2.3.4.3. 

Folia typu 2P oznacza folię pryzmatyczną spełniającą współczynnik luminancji β  

i współrzędne chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 wg tabeli 2.3.2.1 oraz 

współczynnik odblaskowości wg tabeli 2.3.4.3. 

Folia typu 3P oznacza folię pryzmatyczną spełniającą współczynnik luminancji β  
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i współrzędne chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 wg tabeli 2.3.2.1 oraz 

współczynnik odblaskowości wg tabeli 2.3.4.4. 

Folia typu 3FP oznacza folię pryzmatyczną fluorescencyjną spełniającą współczynnik 

luminancji β i współrzędne chromatyczności określone w klasie CR1 lub CR2 wg tabeli 2.3.2.1 

oraz współczynnik odblaskowości wg tabeli 2.3.4.5. 

2.3.2. Wymagania kolorymetryczne folii odblaskowych 

Lico znaku należy wykonać z samoprzylepnej folii odblaskowej kulkowej typu 1, typu 2 lub 

z folii pryzmatycznej typu 1P, 2P i 3P, o jakości potwierdzonej uzyskanymi certyfikatami dla 

każdego rodzaju folii. Do wykonywania piktogramów i znaków alfanumerycznych na licach 

tabliczek i znaków wszystkich kategorii dopuszcza się stosowanie folii nieodblaskowej czarnej. 

W wypadku lic znaków uchylających zakaz dopuszcza się wykonanie symboli z folii 

nieodblaskowej szarej albo jako czarny nadruk rastrowy o wypełnieniu 50%. 

Do nanoszenia na lico znaku barw innych niż biała, mogą być stosowane:  

 odblaskowa folia kulkowa na folii tego samego typu, 

 transparentna folia ploterowa, 

 nieodblaskowa folia barwy czarnej, 

 transparentny druk sitowy,  

 transparentny druk cyfrowy. 

Widoczność w dzień folii odblaskowej określają dwa parametry: współczynnik luminancji 

 i chromatyczność (współrzędne chromatyczności x i y). Badania kolorymetryczne folii 

odblaskowej należy przeprowadzać używając symulatora światła dziennego iluminanta D65 

i pomiaru w geometrii 45
o
/0

o
, wtedy współczynnik luminancji  oraz współrzędne 

chromatyczności x i y powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli 2.3.2.1. 
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Tabela 2.3.2.1. Chromatyczność w świetle dziennym i współczynniki luminancji folii 

odblaskowych. Klasa CR1 i CR2 

Barwa 

Współrzędne punktów narożnych 

Współczynnik luminancji  
1 2 3 4 

x y x y x y x y  

Barwy niefluorescencyjne, klasa CR1 i CR2 

Biała 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 

Żółta 0,545 0,455 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,535 ≥0,16 

Pomarańczowa 0,631 0,369 0,552 0,359 0,506 0,404 0,570 0,430 ≥0,12 

Czerwona 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 

Niebieska 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,015 

Zielona 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,030 

Ciemnozielona 0,313 0,682 0,313 0,453 0,248 0,409 0,007 0,703 0,07 ≥  ≥ 0,01 

Brązowa 0,455 0,397 0,479 0,373 0,558 0,394 0,523 0,429 0,09 ≥  ≥ 0,03 

Fioletowa 0,457 0,136 0,374 0,247 0,308 0,203 0,302 0,064 ≥0,020 

Szara 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,18 ≥  ≥ 0,11 

Barwy nieodblaskowe 

Czarna 0,385 0,355 0,300 0,270 0,260 0,310 0,345 0,395 0,030 ≥  

Barwy fluorescencyjne 

Żółtozielona 0,387 0,610 0,369 0,546 0,425 0,496 0,460 0,540 ≥0,60 

Żółta 0,479 0,520 0,446 0,483 0,512 0,421 0,557 0,443 ≥0,40 

Pomarańczowa 0,583 0,416 0,535 0,400 0,605 0,343 0,655 0,345 ≥0,20 

Czerwona 0,735 0,269 0,671 0,275 0,613 0,333 0,666 0,334 ≥0,15 

Dodatkowe barwy niefluorescencyjne, klasa CR2 

Biała i szara 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 
≥0,27 

0,18 ≥  ≥ 0,11 

Żółta 0,494 0,506 0,470 0,480 0,513 0,437 0,545 0,455 ≥0,16 

Czerwona 0,735 0,265 0,700 0,250 0,607 0,343 0,655 0,345 ≥0,03 

Niebieska 0,100 0,109 0,146 0,156 0,183 0,115 0,137 0,038 ≥0,015 

Zielona 0,007 0,703 0,216 0,448 0,147 0,400 0,018 0,454 ≥0,030 

 

2.3.3. Wymagania kolorymetryczne folii nieodblaskowych 

Badania kolorymetryczne folii nieodblaskowej należy wykonywać z zastosowaniem 

symulatora światła dziennego D65 i warunków widoczności CIE 45/0. Chromatyczność oraz 

współczynnik  luminancji β powinny być zgodne z wartościami podanymi w tabeli 2.3.3.1 

i 2.3.3.2. 
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Tabela 2.3.3.1. Chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik luminancji folii 

nieodblaskowej. Klasa NR1. 

 

Barwa 
Współrzędne punktów narożnych  

Współczynnik 

luminancji β 1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Biała 0,350 0,360 0,300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 ≥0,75 

Żółta 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,45 

Pomarańczowa 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 ≥0,20 

Czerwona 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,07 

Zielona 0,313 0,682 0,313 0,453 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,10 

Niebieska 0,078 0,171 0,196 0,250 0,225 0,184 0,137 0,038 ≥0,05 

Brązowa 0,510 0,370 0,427 0,353 0,407 0,373 0,475 0,405 0,04 ≤ β ≤ 0,15 

Szara 0,350 0,360 0,300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 0,16 ≤ β ≤ 0,24 

Czarna 0,385 0,355 0,300 0,270 0,260 0,310 0,345 0,395 ≥0,03 

Tabela 2.3.3.2. Chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik  luminancji folii 

nieodblaskowej. Klasa NR2. 

 

Barwa 
Współrzędne punktów narożnych 

 

Współczynnik luminancji β 

1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Biała 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 

Żółta 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 

Czerwona 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 

Zielona 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 

Niebieska 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 

Brązowa 0,467 0,386 0,386 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04 ≤ β ≤ 0,15 

Szara 0,305 0,315 0,345 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16 ≤ β ≤ 0,24 

 

2.3.4. Wymagania fotometryczne folii odblaskowych 

Widoczność w nocy znaków pionowych jest określana na podstawie wartości 

powierzchniowego współczynnika odblasku RA mierzonego na licu wykonanym z folii 

odblaskowej na bazie kulek szklanych lub z folii pryzmatycznej. 

Badania fotometryczne folii odblaskowej należy przeprowadzać z użyciem reflektometru 

wyposażonego w standardowy illuminant A i możliwość pomiaru w geometrii kąt obserwacji 

α od 12’ do 2
0
, kąt oświetlenia β od 5

o
 do 40

o
. Badania kontrolne można przeprowadzać tylko 

w geometrii 0,33
o
/5

o
. 

Wtedy minimalny współczynnik odblasku RA (cd lx
-1

 m
-2

) powinien być zgodny 

z wymaganiami podanymi w tabeli 2.3.4.1 (folie kulkowe typu 1, klasa RA1), w tabeli 2.3.4.2. 

(folie kulkowe typu 2, klasa RA2), w tabeli 2.3.4.3. (folie pryzmatyczne typu 2P), w tabeli 
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2.3.4.4. (folie pryzmatyczne typu 3P) i w tabeli 2.3.4.5 (folie pryzmatyczne fluorescencyjne 

typu 3FP). 

Współczynnik odblasku RA wszystkich barw naniesionych metodą sitodruku lub druku 

cyfrowego, oprócz barwy białej, nie może być niższy niż 70 % wartości podanych w tabeli 

2.3.4.1 dla klasy RA1, w tabeli 2.3.4.2. dla klasy RA2, a w przypadku folii pryzmatycznych, 

również w przypadku zastosowania transparentnych folii ploterowych, w tabelach 2.3.4.3 – 

2.3.3.5. W przypadku barwy czerwonej naniesionej na folię pryzmatyczną żółtą lub folię 

fluorescencyjną żółto-zieloną wartość współczynnika odblasku RA nie może być niższa niż 

50% wartości podanych w tabelach 2.3.4.3 – 2.3.3.5. Podane kryteria wymagane są dla 

materiałów nowych.  

W tabeli 2.3.4.1 zawarto minimalne wartości współczynnika odblasku RA , które powinna 

spełniać folia odblaskowa kulkowa typu 1 (klasa RA1). 

Tabela 2.3.4.1. Minimalne wartości współczynnika odblasku RA folii odblaskowej kulkowej typu 

1 (klasa RA1) 

Geometria 

pomiarów 
Współczynnik odblasku RA [cd lx

-1
 m

-2
] 

α[
o
] 

β1[
o
] 

(β2 = 0
°
) 

Folia 

biała 

Folia 

żółta 

Folia 

czerwona 

Folia 

zielona 

Folia 

niebieska 

Folia 

brązowa 

Folia pomarań-

czowa 

Folia 

szara 

12' 
+5° 

+30° 

+40° 

70 

30 

10 

50 

22 

7 

14,5 

6 

2 

9 

3,5 

1,5 

4 

1,7 

0,5 

1 

0,3 

# 

25 

10 

2,2 

42 

18 

6 

20' 
+5° 

+30° 

+40° 

50 

24 

9 

35 

16 

6 

10 

4 

1,8 

7 

3 

1,2 

2 

1 

# 

0,6 

0,2 

# 

20 

8 

2,2 

30 

14,4 

5,4 

2° 
+5° 

+30° 

+40° 

5 

2,5 

1,5 

3 

1,5 

1,0 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,3 

0,2 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1,2 

0,5 

# 

3 

1,5 

0,9 

# Oznacza wartość większą niż zero, ale nieistotną lub nie mającą zastosowania. 

W stosunku do folii pryzmatycznej typu 1P należy przyjąć wymagane wartości współczynnika 

luminancji dwukrotnie wyższe niż zawarte w tabeli 2.3.4.1. Wartość współczynnika luminancji 

folii pryzmatycznej typu 1P w geometrii pomiaru 0,33
o
/5

o 
odpowiadającej w przybliżeniu 

obserwacji znaku drogowego przez kierującego pojazdem z odległości około 200 m wynosi 

minimum, 100 cd lx
-1

 m
-2 

. 



 

16 

W tabeli 2.3.4.2 zawarto minimalne wartości współczynnika odblasku RA , które powinna 

spełniać folia odblaskowa kulkowa typu 2 (klasa RA2). 

Tabela 2.3.4.2. Minimalne wartości współczynnika odblasku RA folii kulkowej typu 2 w klasie 

RA2 

Geometria 

pomiarów 
Współczynnik odblasku RA [cd lx

-1
 m

-2
] 

α 
β1[

o
] 

(β2 =0
°
) 

Folia 

biała 

Folia 

żółta 

Folia 

czerwona 

Folia 

zielona 

Folia 

ciemno-

zielona 

Folia 

niebieska 

Folia 

brązowa 

Folia 

pomarań-

czowa 

Folia 

szara 

12' 

+5° 

+30° 

+40° 

250 

150 

110 

170 

100 

70 

45 

25 

15 

45 

25 

12 

20 

15 

6 

20 

11 

8 

12 

8,5 

5,0 

100 

60 

29 

125 

75 

55 

20' 

+5° 

+30° 

+40° 

180 

100 

95 

120 

70 

60 

25 

14 

13 

21 

12 

11 

14 

11 

5 

14 

8 

7 

8 

5 

3 

65 

40 

20 

90 

50 

47 

2° 

+5° 

+30° 

+40° 

5 

2,5 

1,5 

3 

1,5 

1,0 

1 

0,4 

0,3 

0,5 

0,3 

0,2 

0,5 

0,4 

0,2 

0,2 

# 

# 

0,2 

# 

# 

1,5 

1 

# 

2,5 

1,2 

0,7 

# oznacza wartość większą niż zero, ale nieistotną lub nie mającą zastosowania. 

W tabeli 2.3.4.3 zawarto minimalne wartości współczynnika odblasku RA , które powinna 

spełniać folia pryzmatyczna typu 2P. 

Tabela 2.3.4.3. Minimalne wartości współczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej typu 2P 

Geometria pomiarów Współczynnik odblasku RA [cd lx
-1

 m
-2

] 

α[
o
] 

β1[
o
] 

(β2 = 0
°
) 

Folia biała Folia żółta Folia czerwona Folia pomarańczowa  Folia niebieska Folia zielona 

0,33 

+5° 

+20
o
 

+30° 

+40° 

300 

240 

165 

30 

195 

155 

110 

20 

60 

48 

33 

6 

150 

120 

83 

15 

19 

16 

11 

2 

30 

24 

17 

3 

1,0 

+5° 

+20°+30
o
 

+40° 

35 

30 

20 

3,5 

23 

20 

13 

2 

7 

6 

4 

1 

18 

15 

10 

2 

2,5 

2 

1,5 

# 

3,5 

3 

2 

# 

1,5 

+5° 

+20
o
 

+30° 

+40° 

15 

13 

9 

1,5 

10 

8 

6 

1 

3 

2,5 

2 

# 

7,5 

6,5 

4,5 

1 

1 

#- 

# 

# 

1,5 

# 

# 

# oznacza wartość większą niż zero, ale nieistotną lub nie mającą zastosowania. 

W tabeli 2.3.4.4 zawarto minimalne wartości współczynnika odblasku RA, które powinna 

spełniać folia pryzmatyczna typu 3P. 
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Tabela 2.3.4.4 Minimalne wartości współczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej typu 3P 

Geometria pomiarów Współczynnik odblasku RA [cd lx
-1

 m
-2

] 

Kąt 

obserwacji 

[
o
] 

Kąt 

oświetlenia 

β [°] 

Folia 

biała 

Folia 

żółta 

Folia 

czerwona 

Folia 

pomarańczowa 

Folia 

niebieska 

Folia 

zielona 

0,1 5 850 550 170 425 55 85 

0,2 5 625 400 125 310 40 60 

0,33 5 425 275 85 210 28 40 

0,1 15 600 390 120 300 40 60 

0,2 15 450 290 90 225 30 45 

0,33 15 300 195 60 150 20 30 

0,1 30 425 275 85 210 28 40 

0,2 30 325 210 65 160 20 30 

0,33 30 225 145 45 110 15 20 

0,1 40 275 175 55 135 18 25 

0,2 40 200 130 40 100 13 20 

0,33 40 150 95 30 75 10 15 

W tabeli 2.3.4.5 zawarto minimalne wartości współczynnika odblasku RA, które powinna 

spełniać folia pryzmatyczna typu 3PF w klasie RA3B. 

Tabela 2.3.4.5. Minimalne wartości współczynnika odblasku RA folii pryzmatycznej 

fluorescencyjnej typu 3PF 

Kąt obserwacji 

α[°] 

Kąt oświetlenia 

β1[°] 

(β2=0°) 

Barwa lica znaku 

 

fluorescencyjna żółto-zielona 

0,2 5 375 

0,33 5 270 

1,0 5 70 

0,2 30 200 

0,33 30 140 

1,0 30 43 

0,2 40 36 

0,33 40 24 

1,0 40 9 

Biorąc pod uwagę dane zawarte w tabelach 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.4.3, 2.3.4.4 i 2.3.4.5 

klasyfikacja folii odblaskowych przybierze postać podaną w tabeli 2.3.4.6. 

Tabela 2.3.4.6. Klasyfikacja folii odblaskowych 

Typ folii Rodzaj folii 

Współczynnik odblasku, gdy 

α=20’; β1=+5
o
 β2=0

o
  

folii białej 

[cd lx
-1

 m
-2

] 

Współczynnik odblasku, gdy 

α=20’; β1=+30
o
 β2=0

o
  

folii białej 

[cd lx
-1

 m
-2

] 

1 kulkowa ≥ 50 ≥ 24 

1P pryzmatyczna ≥ 10 ≥ 48 

2 kulkowa ≥ 180 ≥ 100 

2P pryzmatyczna ≥ 300 ≥ 165 

3P pryzmatyczna ≥ 425 ≥ 225 

 
Współczynnik odblasku folii 

żółtozielonej [cd lx
-1

 m
-2

] 

Współczynnik odblasku folii 

żółtozielonej [cd lx
-1

 m
-2

] 

3PF 
pryzmatyczna 

fluorescencyjna 
≥ 270 ≥ 140 
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2.4. Zasady doboru typu folii na lica znaków  

W zależności od usytuowania znaku drogowego i rodzaju drogi zaleca się stosowanie 

odpowiedniego rodzaju folii odblaskowej zapewniającej dobrą widoczność znaku w nocy 

zgodnie z tabelą 2.4.1. 

Tabela 2.4.1. Typy foli odblaskowych stosowane na drogach publicznych w zależności od 

rodzaju i usytuowania znaku drogowego 

Rodzaj 

znaku
1)

 

Usytu-

owanie 

znaku 

Warunki otoczenia znaku 

Otoczenie oświetlone typowo Otoczenie jasno oświetlone  

Autostrady  

i drogi dwu-

jezdniowe 

Drogi 

pozamiej-

skie 

Drogi 

miejskie 

Auto-

strady 

Drogi 

pozamiej-

skie 

Drogi 

miejskie 

Wszystkie 

znaki 

z wyjątkiem 

n.w. 

Z boku 

jezdni 
2, 2P 1, 1P, 2 

1, 1P, 2, 

2P 
2P 2 2P,3P 

Nad 

jezdnią 
3P 3P 3P 3P 3P 3P 

A-7, B-2,  

B-20, B-25 

Z boku 

jezdni 
-
2)

 2 2, 2P - 2, 2P 2P 

Znaki 

nakazu 

Z boku 

jezdni 
2, 2P 2 2, 2P 2P, 3P 2P 2P, 3P 

Roboty na 

drodze 

Z boku 

jezdni 
2, 2P 2, 2P 2, 2P 2P 2P 2P 

Strefy 

powolnego 

ruchu 

Z boku 

jezdni 
1, 1P 1, 1P 1, 1P 1, 1P 1, 1P 1, 1P 

1)
 Zaleca się oznakowanie szlaków rowerowych z użyciem folii nieodblaskowych oraz 

w przypadku znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii 

odblaskowych typu 1. 

2) 
Nie stosuje się. 

Odwrotną stronę tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia 

znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, należy zabezpieczyć powłoką lakierniczą 

w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7037. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić 

informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do 

wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku. 

Dopuszcza się wykonywania lic znaków D-6, D-6a, D-6b i D-6c na tle folii pryzmatycznej 

odblaskowo - fluorescencyjnej żółto - zielonej. 
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2.5. Wymagania dotyczące tarcz i konstrukcji wsporczych 

Tarcze znaków i konstrukcje wsporcze muszą spełniać następujące wymagania podane 

w tabeli 2.5.1. 

Tabela 2.5.1. Wymagania dotyczące tarcz i konstrukcji wsporczych 

Parametr Wymaganie Jednostka 
Klasa wg PN-EN 

12899-1 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą naporu 

wiatru 
 0,60 kN m

-2
 WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie skupione 
 0,30 kN PL2 

Chwilowe odkształcenie 

zginające 
 25 mm/m TBD4 

Odkształcenie trwałe 20 % odkształcenia chwilowego mm/m - 

Rodzaj krawędzi znaku 

Zabezpieczona, krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana lub zabezpieczona 

profilem krawędziowym 

- E2 

Przewiercanie tarczy  

i lica znaku 

Lico znaku nie może być przewiercone 

z żadnego powodu 
- P3 

Odporność na uderzenie 

kuli o masie 450 g  

i promieniu kontaktu 50 

mm, upuszczonej  

z wysokości 220 mm 

Uderzenie nie powinno spowodować 

pęknięć lub delaminacji folii od podłoża 

w odległości 6 mm od punktu uderzenia 

kuli jako środka 

- spełnia 

Badanie trwałości na 

wpływ warunków 

pogodowych 

Po trzech latach badań pogodowych 

zgodnie z PN-EN 12899-1, należy 

sprawdzić zgodność współrzędnych 

chromatyczności i współczynnika 

luminancji z wymaganiami klasy CR2. 

Współczynnik odblasku, zmierzony pod 

kątem obserwacji  = 20’ dla kątów 

oświetlenia 1 = 5
o
 i 30

o
 oraz 2 = 0

o 
, 

powinien być nie mniejszy niż 80 % 

wartości podanych odpowiednio  

w 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.4.3,.2.3.4.4 i 

2.3.4.5. 

- spełnia 

W przypadku konstrukcji wsporczych znaków drogowych zaleca się stosowanie konstrukcji 

zapewniających bierne bezpieczeństwo w miejscach uzasadnionych bezpieczeństwem 

użytkowników dróg. 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono definicje elementów składowych znaku zgodnie z PN-EN 12899-1. 

2. Zmodyfikowano i rozszerzono zakres punktu 1.3 Załącznika nr 2 do Rozporządzenia 

uwzględniając wymagania zawarte w zharmonizowanej normie PN-EN 12899-1. 

3. Dopuszczono stosowanie folii nieodblaskowych w szczególnych przypadkach i dodano 

tabelę z wymaganiami kolorymetrycznymi.  

4. Dopuszczono stosowanie folii odblaskowej fluorescencyjnej żółto-zielonej jako tła tarczy, 

na której umieszcza się znak D-6 i znak D-6 z tabliczką T-27oraz znak D-6a, D-6b i d-6c. 

Zastosowanie tła zwiększa postrzegalność znaków szczególnie ważnych dla 

bezpieczeństwa pieszych. 
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5. Wprowadzono podział na typy stosowanych folii odblaskowych klasyfikujący występujące 

na rynku wyroby. W związku z tym zamieszczono nową tabelę, w której określono zasady 

doboru folii. 

6. Wprowadzono wymagania materiałowe, co wydaje się niezbędne, aby zapobiec obniżaniu 

jakości wykonywanych znaków. 

7. Wprowadzono wymagania odnośnie minimalnych wartości współczynnika odblasku RA 

folii pryzmatycznej typu 1P, 2P i 3P. Folie te są powszechnie stosowane i określenie 

wymagań odblaskowości wpłynie na ujednolicenie oznakowań i zablokowanie 

stosowania folii nieodpowiedniej jakości.  

8. Wprowadzono wymagania odnośnie właściwości mechanicznych tarcz znaków 

drogowych i konstrukcji wsporczych i właściwości optycznych lic znaków drogowych. 

Określono minimalne klasy wymagań zgodnie z PN-EN 12899-1. 

9. Uwzględniono wymagania zawarte w FprEN 12899-6:2012 dotyczące folii odblaskowych 

na lica znaków. 

2.6. Wymagania dotyczące znaków podświetlanych 

Znaki podświetlane charakteryzują następujące parametry: 

 chromatyczność i współczynnik luminancji, 

 średnia luminacja, 

 kontrast luminancji, 

 równomierność luminancji.  

Chromatyczność (współrzędne chromatyczności) oraz współczynnik luminancji β powinny być 

zgodne z wartościami podanymi w tabeli 2.6.1 

Tabela 2.6.1. Współczynniki luminancji β i chromatyczność w świetle dziennym znaków 

podświetlanych 

Barwa 
1 2 3 4 

Współczynnik  

luminancji β  

Klasa B1 

Współczynnik  

luminancji β 

Klasa B2 

x y x y x y x y min. max. min. max. 

Czerwona 0,690 0,310 0,595 0,315 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03  0,07  

Pomarań-

czowa 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 0,20  0,20  

Żółta 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 0,534 0,24  0,45  

Zielona 0,313 0,682 0,313 0,453 0,209 0,383 0,013 0,486 0,03  0,10  

Ciemno-

zielona 
0,313 0,682 0,313 0,453 0,177 0,362 0,026 0,399 0,03  0,10  

Niebieska 0,078 0,171 0,196 0,250 0,225 0,184 0,137 0,038 0,01  0,05  

Brązowa 0,445 0,352 0,445 0,382 0,602 0,396 0,551 0,442 0,01  0,03  

Biała 0,350 0,360 0.300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 0,40  0,75  

Szara 0,440 0,382 0,285 0,264 0,285 0,332 0,440 0,432 0,08 0,24 0,16 0,24 

Czarna 0,385 0,355 0,300 0,270 0,260 0.310 0,345 0,395  0,03  0,03 

Jeśli punkty leżą na granicy widma, powinny być łączone tą granicę, a nie prostą linią. 

Badania znaków podświetlanych należy przeprowadzać zgodnie z PN-EN 12899-1. Wartości 

średniej luminancji powinny być zgodne z wartościami podanymi w tabeli 2.6.2. 



 

21 

Tabela 2.6.2. Średnia luminancja L [cd m
-2

]znaków podświetlanych 

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3 Klasa LS 

Biała 40 ≤ L < 150 150 ≤ L < 300 300 ≤ L < 900 10 ≤ L < 40 

Żółta 30 ≤ L < 100 100 ≤ L < 300 300 ≤ L < 900 7.5 ≤ L<30 

Czerwona 6 ≤ L < 20 20 ≤ L < 50 50 ≤ L < 110 1.5 ≤ L < 6 

Niebieska 4 ≤ L < 10 10 ≤ L < 40 40 ≤ L < 80 1 ≤ L < 4 

Zielona 8 ≤ L < 20 20 ≤ L < 70 70 ≤ L < 180 2 ≤ L < 8 

Ciemnozielona 4 ≤ L < 10 10 ≤ L < 40 40 ≤ L < 80 1 ≤ L < 4 

Brązowa 4 ≤ L < 10 10 ≤ L < 40 40 ≤ L < 80 1 ≤ L < 4 

Klasa LS może być używana jeśli zastosowano materiał elektroluminescencyjny i jest zalecana 

jedynie wtedy, gdy materiał powierzchni czołowej znaku jest odblaskowy i półprzezroczysty. 

Kontrast luminancji znaków podświetlanych K, wyznaczony przez stosunek luminancji barwy 

kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymaganie: 5 ≤ K ≤ 15. 

Równomierność luminancji, będąca wynikiem stosunku najniższego poziomu do najwyższego 

poziomu zmierzonego na dowolnej części barwy tła znaku, powinna być zgodna 

z wymaganiami tabeli 2.6.3. Należy spełnić wymaganie co najmniej klasy U2. 

Tabela 2.6.3. Równomierność luminancji 

Klasa Maksymalny stosunek 

U1 1/10 

U2 1/6 

U3 1/3 

Oprawy znaków podświetlanych powinny być skonstruowane tak, aby zapewnić przenoszenie 

wszystkich stałych i zmiennych sił na mocowania oraz konstrukcje mocujące. Ściany oprawy 

powinny być skonstruowane tak, aby spełniać wymagania statyczne. Konstrukcja powinna 

uniemożliwiać spływanie wody deszczowej po oprawie na powierzchnię czołową znaku. 

2.7. Wymagania dotyczące znaków oświetlanych zewnętrznie 

Znaki oświetlane zewnętrznie nieodblaskowe powinny spełniać wymagania znaków 

podświetlanych. 

Znaki oświetlane zewnętrznie odblaskowe charakteryzują następujące parametry: 

 chromatyczność i współczynnik luminancji, 

 powierzchniowy współczynnik odblasku, 

 średnie natężenie oświetlenia, 

 równomierność natężenia oświetlenia. 

Badania znaków oświetlanych zewnętrznie należy przeprowadzać zgodnie z PN-EN 12899-1. 

Wartości średniego natężenia oświetlenia powinny być zgodne z wartościami podanymi 

w tabeli 2.7.1. 
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Tabela 2.7.1. Średnie natężenie oświetlenia  E [lx] 

Klasa E1 Klasa E2
1)

 Klasa E3 Klasa E4 Klasa E5 

40 ≤ E < 100 100 ≤ E < 400 400 ≤ E < 1500 1500 ≤ E < 3000 3000 ≤ E < 9000 

1)
 Klasy E2, E3, E4 oraz E5 są porównywalne odpowiednio do klas L1, L2, L3 oraz L4 znaków 

podświetlanych. 

Równomierność natężenia oświetlenia, określana jest jako stosunek zmierzonej najniższej 

wartości do najwyższej wartości natężenia oświetlenia w dowolnej części znaku powinna 

odpowiadać wartościom podanym w tabeli 2.7.2. 

Tabela 2.7.2. Równomierność natężenia oświetlenia UE zewnętrznie podświetlanych znaków 

drogowych 

Klasa UE1
1)

 Klasa UE2 Klasa UE3 

UE ≥ 1/10 UE ≥ 1/6 UE ≥ 1/3 

1)
 Klasy UE1, UE2 oraz UE3 są porównywalne odpowiednio do klas U1, U2 oraz U3 dla 

znaków podświetlanych. 

Tarcze znaków oświetlonych zewnętrznie i ich konstrukcje wsporcze powinny spełniać 

wymagania mechaniczne podane w tabeli 2.5.1. 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono 2 nowe podrozdziały dotyczące znaków podświetlanych i oświetlanych 

zewnętrznie uwzględniając wymagania zawarte w zharmonizowanej normie PN-EN 

12899-1. Te dwa rodzaje znaków drogowych, obecnych od lat na krajowych drogach, nie 

były uwzględnione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia.  

2. W przypadku znaków podświetlanych określono wymagania chromatyczności 

i współczynnika luminancji oraz kontrastu i równomierności luminancji znaku. Podano 

także podział na klasy według średniej luminancji znaku. 

3. W przypadku znaków oświetlanych zewnętrznie podano podział na klasy wymagań takich 

parametrów jak chromatyczność i współczynnik luminancji, powierzchniowy 

współczynnik odblasku, średnie natężenie oświetlenia i równomierność natężenia 

oświetlenia. 

4. Wprowadzenie do dokumentu przedstawiającego warunki techniczne dotyczące znaków 

drogowych znaków podświetlanych i oświetlanych zewnętrznie pozwoli wypełnić 

ewidentny brak w dotychczas obowiązujących przepisach i zapewnić zgodność z Polskimi 

Normami. 

2.8. Wymiary znaków 

Stosuje się cztery grupy wielkości znaków: 

a) ostrzegawczych, 

b) zakazu, 

c) nakazu, 

d) informacyjnych, 

e) kierunku i miejscowości. 
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Poszczególne wielkości znaków stosuje się następująco: 

a) znaki duże (D) stosuje się na: 

 autostradach: przy jezdniach głównych, 

 drogach ekspresowych: przy jezdniach głównych, 

 drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym, 

 drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym na których dopuszczalna 

prędkość jest większa niż 60 km/h; 

b) znaki średnie (S) stosuje się na: 

 łącznicach i jezdniach innych, niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych, 

 jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich, 

 drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych, 

 drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna 

prędkość jest mniejsza niż 70 km/h; 

c) znaki małe (M), stosuje się na: 

 drogach powiatowych w postaci drogowskazów tablicowych, 

 drogach gminnych; 

na drogach powiatowych w obszarze zabudowanym można stosować znaki małe (M), 

jeżeli dopuszczalna na  nich prędkość jest nie większa niż 50 km/h 

d) znaki mini (MI) stosuje się na: 

 słupkach przeszkodowych (U-5b i U-5c) i tablicach kierujących (U-6a i U-6b), 

 drogach w obszarze zabudowanym, w przypadku, gdy zastosowanie większych 

znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych lub 

w strefie oczekiwania lub rowerzystów na przejazdach dla rowerzystów, 

 na drogach jednokierunkowych, na których dopuszczono dwukierunkowy ruch 

rowerów i wózków rowerowych, dla kierunku ruchu przeciwnego niż określony 

znakiem D-3, 

 drogach dla rowerów, drogach dla rowerów i pieszych oraz drogach dla pieszych – 

w przypadku znaków przeznaczonych wyłącznie dla tych użytkowników dróg; 

dopuszcza się w zależności od warunków widoczności stosowanie znaków na tych 

drogach w grupie wielkości obowiązującej na drodze ogólnodostępnej, 

 drogach w strefach zamieszkania oraz w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h, 

 drogach wewnętrznych (poza strefami zamieszkania), 

 wąskich ulicach położonych w zabytkowych częściach miast. 

 drogach dla rowerów w przypadku zastosowania znaków mini (MI), znak C-13 na 

początku drogi dla rowerów zlokalizowany przy prawej krawędzi drogi 

ogólnodostępnej, do której droga dla rowerów jest równoległa, powinien być 

wielkości odpowiadającej znakom na drodze ogólnodostępnej.  

Znaków mini (MI) nie stosuje się na drogach poza obszarem zabudowanym z wyjątkiem dróg 

rowerowych. 

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym należy stosować znaki o takiej 

samej wielkości jak znaki stosowane na danym odcinku drogi. Do oznakowania robót na 

drodze nie stosuje się znaków mini (MI). W wypadku, gdy znaki stałe są znakami mini (MI), to 

oznakowanie tymczasowe powinno być wykonane znakami małymi wielkości (M). 
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Znaki A-7 i B-20 powinny mieć taką samą wielkość jak znaki na drodze z pierwszeństwem 

przejazdu, jednak nie mniejszą niż znaki małe. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku 

znaków umieszczonych na drogach dla rowerów. 

Na drogach dla rowerów i na ulicach jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem rowerowym, 
dopuszcza się stosowanie znaku A-7 o wielkości MI w odniesieniu do kierunku zastrzeżonego 

wyłącznie dla rowerów lub rowerów i wózków rowerowych. 

Znaki nakazu: C-9, C-10 i C-11 umieszczane w miejscach przejść dla pieszych, w zależności 

od warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach o mniejszej wielkości niż 

obowiązujące na danej drodze.  

Jeżeli w opisach szczegółowych wymiarów znaków lub tabliczek nie podano ich grupy 

wielkości, to występują one tylko w jednej wielkości, przedstawionej na rysunkach  

w punkcie 8. 

Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D, podano w tabeli 2.8.1. Wymiary te nie 

dotyczą znaków używanych w związku z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego.  

Tabela 2.8.1. Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D [mm] 

Wielkość 

znaków 
Symbol 

Kategoria znaków 

A 

znaki 

ostrzegawcze 

B 

znaki 

zakazu 

C 

znaki 

nakazu 

D 

znaki 

informacyjne 

długość boku średnica długość podstawy wysokość (n=0, 1, 2)
1)

 

Duże D 1100 1000 900 900 + 300 n 

Średnie Ś 900 800 600 600 + 200 n 

Małe M 750 600 600 600 + 200 n 

Mini MI 600 400 400 400 + 100 n 

1) wartość n uzależniona jest od konieczności umieszczenia symbolu lub napisu w dolnej 

części znaku. W przypadku braku takiej konieczności n=0; w pozostałych przypadkach 

wartość n uzależniona jest od wielkości niezbędnej powierzchni przeznaczonej do 

umieszczenia tekstu lub piktogramu, albo tekstu i piktogramu.  

Odstępstwa od wymiarów podanych w tabeli 2.8.1 zostały określone przy opisach 

szczegółowych znaków. 

Wymiary znaków kategorii E zależą od przyjętej wysokości pisma, rodzaju i wielkości symboli 

oraz długości i liczby nazw miejscowości na nich umieszczanych, zgodnie z zasadami 

podanymi w opisach szczegółowych. Wymiary znaków kategorii F, G, AT, W i tabliczek do 

znaków drogowych (T) oraz szczegółowe wymiary wszystkich znaków podane są w opisach 

szczegółowych. 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono tytuł na: „Wymiary znaków”, bowiem określenie „wielkość” i „wymiar” 

oznaczają to samo.  

2. Widoczność znaków została opisana w pkt.2.4. „Zasady doboru typu folii na lica 

znaków”  

3. Wprowadzono do stosowania cztery zamiast pięciu grup wielkości znaków – jest to 

zgodne z wymaganiami Konwencji Wiedeńskiej; doświadczenia krajów europejskich, np. 

niemieckie, wskazują, że znaki o wymiarach zbliżonych do grupy „duże” (D), w sposób 
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czytelny przekazują niezbędne informacje kierującym poruszającym się po autostradach 

i drogach ekspresowych; dodatkową korzyścią jest zmniejszenie kosztów oznakowania, 

bez pogorszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Zwiększono długość boku w wypadku znaków ostrzegawczych do 1100 mm 

5. Zwiększono średnicę znaków dużych (D) do 1000 mm. 

6. Zmieniono wysokość dolnego pola w znakach informacyjnych (D), która stanowi 1/3 

wysokości znaku kwadratowego.  

7. Określono, na których drogach należy stosować poszczególne grupy wielkości znaków. 

8. Zmieniono wielkości znaków stosowanych do oznakowania robót w związku 

z prowadzeniem robót na drodze. Brakuje uzasadnienia do tego, aby znaki te były 

o grupę wielkości wyższą od tych obowiązujących na danym odcinku drogi (tak jest 

aktualnie), zwłaszcza, że o miejscu prowadzenia robót kierujący jest zawczasu 

informowany. Aktualny zapis dotyczący wielkości znaków drogowych związanych 

z oznakowaniem robót na drodze jest reliktem przeszłości, z czasów, w których lica 

znaków były malowane farbami i nie stosowano lic z folii odblaskowej. Ponadto, nie 

powinno być różnicy w wymiarach znaków np. A-12b „zwężenie jezdni – prawostronne” 

zastosowanych na tej samej drodze tylko z różnych powodów: roboty prowadzone w 

pasie drogowym i stałe zwężenie jezdni. W obu przypadkach kierujący powinni zachować 

się jednakowo; dodatkową korzyścią jest zmniejszenie kosztów oznakowania, bez 

pogorszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

9. Brakuje uzasadnienia, aby na drogach dla rowerów stosować znaki o większych 

wymiarach niż grupa wielkości mini (MI). Przeciętna osoba kierująca rowerem nie 

przekracza prędkości 30 km/h, co jest graniczną prędkością w strefach „tempo 30”. Przy 

takiej prędkości znaki MI będą bez trudu dostrzegane przez uczestników ruchu. 

Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie kosztów oznakowania, bez pogorszenia poziomu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

10. Na drogach dla rowerów dopuszczono stosowanie znaków pionowych mini (MI), przy 

czym znak C-13 na początku drogi dla rowerów zlokalizowany przy prawej krawędzi 

drogi ogólnodostępnej, do której droga dla rowerów jest równoległa, powinien być 

wielkości odpowiadającej znakom na drodze ogólnodostępnej.  

11. Na drogach dla rowerów i na ulicach jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem 

rowerowym dopuszcza się stosowanie znaków A-7 i B-20 o wielkości M i MI 

w odniesieniu do kierunku zastrzeżonego wyłącznie dla rowerów lub rowerów i wózków 

rowerowych. Takie rozwiązanie podyktowane jest względami ekonomicznymi, które nie 

spowoduje pogorszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto, znaki dla 

rowerowego ruchu przeciwnego mogą dezinformować kierujących innymi pojazdami, że 

droga jednokierunkowa jest drogą dwukierunkową. 
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3. Liternictwo 

3.1. Zasady ogólne 

Podstawową jednostką w liternictwie jest grubość elementów liter i cyfr oznaczona jako 

jednostka grubości [gr].  

Wszystkie inne elementy znaków alfanumerycznych oraz utworzonych z nich wyrazów 

i napisów podawane są w jednostkach grubości [gr] w następujący sposób:  

 wysokość liter dużych i cyfr: d = 6 gr,  

 wysokość liter małych: m = 4 gr w przypadku liter: a, c, e, m, n, r, o, s, u, w, v, z lub 

m = 6 gr w przypadku pozostałych liter, 

 wysokość wiersza pisma: w = 8 gr,  

 minimalna odległość między wierszami, tzw. interlinia: i = 2 gr,  

 wysokość pasa pisma: p = w + i = 10 gr, 

 odstęp między literami i cyframi, który odmierza się na linii odmierzania: o = 1 1/2 

gr, 

 odstęp między wyrazem a liczbą kilometrów (wielkość zmienna): x = min.3 o, 

 odstęp między wyrazami: h = 4 1/2 gr. 

Niektóre litery i cyfry mają linie korekcyjne, które są oznaczone na rysunkach konstrukcyjnych 

symbolem k. 

Napisy należy sporządzać małymi literami. Początek napisu nazwę miejscowości należy 

rozpocząć dużą literą, z wyjątkami podanymi na wzorach znaków. Przy nazwach długich lub 

złożonych dopuszcza się stosowanie skrótów, np. Gorzów Wlkp. zamiast Gorzów 

Wielkopolski. 

Cyfry wykonuje się o wysokości liter dużych, z wyjątkami określonymi w opisach 

szczegółowych. Odstępy między literami w wyrazie oraz pomiędzy cyframi są odmierzane na 

linii odmierzania odstępów.  

Napisy na znakach, tabliczkach do znaków oraz na tablicach umieszczonych dla potrzeb ruchu 

drogowego, wykonuje się znakami alfanumerycznymi odpowiadającymi wzorom podanym 

w punkcie 3.3, z wyjątkiem napisów umieszczonych na licach znaków kierunku i miejscowości 

wykonanych z folii typu 3P, w grupie wielkości duże (D). Dotyczy to w szczególności: 

 tablic przeddrogowskazowych: E-1a I, E-1a II, 

 drogowskazów: E-2c, E-2d,  

 tablicy szlaku drogowego: E-14a, 

 tablicy węzła drogowego na autostradzie: E-20. 

3.2.  Zasady tworzenia napisów 

Znaki alfanumeryczne mają swoje stałe punkty odmierzania odstępów. Punkty te są położone 

na linii odmierzania odstępów (przedstawione na rysunku 3.2.1). Linia ta przebiega na 

wysokości 1 gr, co stanowi 1/6 wysokości liter dużych d. Odstęp miedzy znakami 

alfanumerycznymi wynosi: o =1,5 gr.  

W przypadku napisów wykonywanych z folii odblaskowej typu 3P, o = 1,8 gr.  
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Na znakach kierunku i miejscowości, w grupie wielkości duże (D), dotyczy to w szczególności: 

 tablic przeddrogowskazowych: E-1a I E-1a II, 

 drogowskazów: E-2c, E-2d, 

 tablicy szlaku drogowego: E-14a, 

 tablicy węzła drogowego na autostradzie: E-20. 

napisy wykonane z folii typu 3P należy zastosować korekty wymiarów podanych w tabeli 3.2.1 

i 3.2.3 oraz pkt. 3.3 

a) dla białych znaków alfanumerycznych o wysokości 420 mm, należy przyjąć odstęp 

między literami i cyframi: 

     o =1,5 gr + 0,2 x (1,5 gr) = 1,8 gr = 126 mm zamiast 105 mm,  

b) dla białych znaków alfanumerycznych o wysokości 348 mm należy przyjąć odstęp 

między literami i cyframi:  

    o =1,5 gr + 0,2 x (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm zamiast 87 mm,  

c) dla niebieskich znaków alfanumerycznych o wysokości 348 mm, umieszczanych na 

białym tle, należy przyjąć:  

 grubość elementów gr = 1/6 d + 0,15 x (1/6 d) = 66,7 mm zamiast 58 mm,  

 odstęp pomiędzy literami o =1,5 gr + 0,2 x (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm zamiast 

87 mm. 

Niektóre litery i cyfry mają linie korekcyjne, które są oznaczone na rysunkach konstrukcyjnych 

symbolem k. 

Wymiary liter oraz wierszy, interlinii i wysokości pasa pisma w zależności od grupy wielkości 

liter podano w tabeli 3.2.1. 

Tabela 3.2.1.Wielkość liter i cyfr stosowanych na znakach 

Grupa 

wielkości liter 

i cyfr 

[mm] 

Wysokość 

dużych liter  

i cyfr 

[mm] 

Wysokość 

małych liter 

[mm] 

Grubość linii 

litery i cyfry 

[mm] 

Wysokość 

wiersza pisma 

[mm] 

Wysokość 

interlinii 

[mm] 

Wysokość 

pasa pisma 

[mm] 

d m gr w i p = w + i 

I
1)

 42 28 7 56 14 70 

II 72 48 12 96 24 120 

III 102 68 17 136 34 170 

IV 132 88 22 176 44 220 

V 162 108 27 216 54 270 

VI 210 140 35 280 70 350 

VII 282 188 47 376 94 470 

VIII 348 232 58 464 116 580 

IX 420 280 70 560 140 700 

1)
 tylko na znakach i tabliczkach umieszczonych na drogach o dozwolonej prędkości nie 

większej niż 30 km/h oraz drogach dla rowerów 

Grupy wielkości liter i cyfr stosowanych do wykonywania napisów na znakach kategorii B, D, 

E, F i T podano w tabeli 3.2.2., a dla pozostałych kategorii znaków w opisach szczegółowych.  

  



 

28 

Tabela 3.2.2. Grupy wielkości liter i cyfr stosowanych na znakach kategorii B, D, E, F, T  

Kategorie znaków 

Grupy wielkości znaków 

Duże Średnie Małe 

Grupy wielkości liter i cyfr 

B – zakazu
(*) 

VI, V, IV, III, II, V, IV, III, II,  IV, III, II,  

D – znaki informacyjne V, IV, III, II,  IV, III, II IV, III, II,  

E – tablice przedrogowskazowe      (E-1) 
IX, VIII, VII, VI, V, 

IV, 
VI, V, IV ----------- 

E – drogowskazy tablicowe (E-2) IX, VIII, VII, VI VI, V IV, III 

E – drogowskazy w kształcie strzały (E-3) 

IX, 

VIII, 

VII 

(***) V, IV 
VII, 

VI 

(***) V, 

IV 
---------- 

(****) VII, 

VI 

(****) 

VI,V 

E-drogowskazy w kształcie strzały (E-4) VI V V 

E – drogowskazy do dzielnic            i 

obiektów
(**)

 (E-5, E-6, E-19a) 
VI IV IV 

E – tablice kierunkowe (E-13) V V IV 

E – tablice szlaków drogowych     (E-14) VII, VII, VI, V V, IV ---------- 

E – znaki z numerami dróg (E-15,    E-16) VIII, VII VI, V V 

E – tablice miejscowości (E-17a,    E-18a) V V V 

F – znaki uzupełniające II  II  II 

T – tabliczki do znaków V, IV IV, III IV, III 

(*) nie dotyczy znaków B-33 i B-34  

(**) nie dotyczy znaków od E-7 do E-12 

(***) przy dwóch nazwach 

(****) na drogach krajowych, na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi 

Zestawienie szerokości znaków alfanumerycznych, znaków specjalnych i odstępów podano 

w tabeli 3.2.3 lit. a-d. 

Tabela 3.2.3. Zestawienie szerokości znaków alfanumerycznych, znaków specjalnych i odstępów 

między punktami odmierzania 

a) litery 

Szerokość litery [gr] 

Litery 

duże 
Szerokość Litery duże Szerokość Litery małe Szerokość Litery małe Szerokość 

A 4,34 M 5,85 a 3,75 m 5,50 

B 3,87 N 4,75 b 3,75 n 3,50 

C 4,00 O 5,00 c 2,87 o 3,75 

D 4,50 P 3,00 d 3,75 p 3,75 

E 3,00 R 3,87 e 3,40 r 1,50 

F 2,50 S 3,50 E 1,50 s 2,00 

G 4,80 T 2,00 g 3,75 t 1,75 

H 4,50 U 3,50 h 3,50 u 3,25 

I 1,00 W 5,50 i 1,00 w 4,50 

J 2,37 V 3,00 j 1,00 v 2,50 

K 3,75 Y 2,50 k 2,87 y 2,50 

L 2,75 Z 3,00 l 1,00 z 2,25 

Ł 2,75   ł 1,75   
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b) cyfry 

Szerokość cyfr [gr] 

cyfra szerokość 

0 3,40 

1 1,50 

2 3,25 

3 3,50 

4 3,25 

5 3,37 

6 3,5 

7 2,25 

8 4,00 

9 3,25 

c) znaki specjalne 

Szerokość znaków specjalnych [gr] 

łącznik 2,0 

nawias otwierający 0,5 

nawias zamykajacy 0,5 

przecinek 1,0 

kropka 1,0 

wykrzyknik 1,5 

d) odstępy 

Szerokość odstępów między znakami alfanumerycznymi [gr] 

  1 odstęp 1,5 

  2 odstępy 3,0 

  3 odstępy 4,5 

Na znakach i tabliczkach stosuje się słownictwo określone w opisach szczegółowych znaków. 

Informacje tekstowe należy stosować w wypadku, gdy przekazanie ich za pomocą symboli 

określonych w załączniku jest niemożliwe lub może budzić wątpliwości. 

Przykładowe obliczenia długości napisu „Łącko” przedstawiono w tablicy 3.2.4.  

Tabela 3.2.4. Długość napisu „Łącko” 

Litera Odstęp 
Szerokość miedzy 

punktami odmierzania 

Ł  2,75 

 1 1,50 

ą  3,75 

 1 1,50 

c  2,87 

 1 1,50 

k  2,87 

 1 1,50 

o  3,75 

Razem 21,99 

Długość napisu o wysokości 210 mm (gr = 35 mm) wynosi: 21,99 x 35 = 769,65 mm ~77,0 cm 

(bez odstępów od obwódki).  
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Sposób wykonania napisu „Łącko” przedstawiono na rysunku 3.2.1. 

 

Rys. 3.2.1. Sposób zestawienia napisu 

Wykaz liter i cyfr z liniami korekcyjnymi przedstawiono na rysunku.3.2.2. 

 

Rysunek 3.2.2. Wykaz liter i cyfr, w których występują linie korekcyjne 

Proponowane zmiany: 

1. Uszczegółowiono wykaz małych liter wskazując, które z nich mają wysokość m = 4gr 

i m = 6gr. 

2. Zdefiniowano wszystkie parametry pisma. 

3. Zaproponowano, aby litery i cyfry w grupie wielkości I były stosowane tylko na znakach 

i tabliczkach umieszczonych na drogach o dozwolonej prędkości nie większej niż 30 km/h 
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oraz drogach dla rowerów; przy wyższych dopuszczalnych prędkościach kierujący nie 

jest w stanie odczytać informacji skierowanej do niego. 

3.3.  Zestawienie znaków alfanumerycznych do kopiowania 
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Rys. 3.3.1. Zestaw znaków alfanumerycznych do kopiowania 
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4. Umieszczanie znaków na drodze 

4.1.  Zasady ogólne 

Znaki są umieszczane: 

1. po prawej strony jezdni, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu, 

2. nad jezdnią, jeżeli nie umieszczono znaku drogowego po prawej stronie jezdni; 

3. jeżeli znak jest adresowany do jadących wszystkimi pasami ruchu, to znak taki powinien być 

umieszczony nad każdym pasem ruchu z osobna chyba, że jezdnia ma tylko dwa pasy ruchu 

w tym samym kierunku, wówczas znak umieszcza się pośrodku – pomiędzy tymi pasami, 

4. po lewej stronie jezdni:  

a) samodzielnie, jeżeli przepis szczególny tak stanowi,  

b) jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach: 

 jednojezdniowych, o co najmniej dwóch pasach w jednym kierunku, 

 dwujezdniowych, których jezdnie mają więcej niż jeden pas ruchu, 

przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków kategorii A i B (z wyjątkiem znaków od B35 

do B-38) oraz G, a także znaków D-6, D-6a, D-6b i D-6c; nie dotyczy to znaków 

umieszczanych w związku z zabezpieczaniem zdarzeń drogowych oraz szybko postępujących 

robót związanych z utrzymaniem drogi w przypadku, gdy znaki ostrzegawcze i znaki zakazu 

umieszczane są na pojazdach, 

c) jako powtórzenie znaków B-25, B-33 umieszczonych po prawej stronie na drogach 

jednojezdniowych dwukierunkowych w obszarach niezabudowanych, 

5. na jezdni, jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony,  

6. na wysepkach w obrębie skrzyżowań, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy 

w określonym kierunku,  

7. na drodze dla rowerów, po jej prawej stronie lub nad drogą dla rowerów.  

Jeżeli znak po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, 

to powinien znajdować się w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba, że warunki 

lokalne to uniemożliwiają lub niniejsze przepisy stanowią inaczej. 

Wyjątek stanowią znaki informacyjne: D-18, D-18b, D-19, D-20, od D-21 do D-34a, D-40, 

D41, D-46, D-47 i D-53, D-56, które mogą być umieszczane w innych miejscach niż 

określono w pkt. 1-3. Opisy szczegółowe przedstawiono w Rozdziale II, pkt. 4.2. 

4.2.  Zasady umieszczania znaków 

Znaki należy mocować do bezpiecznych konstrukcji wsporczych, wykonanych z materiałów 

trwałych tj. słupków, ram, wysięgników, bramownic, wykonanych z materiałów trwałych, z 

wyjątkiem betonu. Nie dopuszcza się wykonywanie z betonu tych części konstrukcji 

wsporczych, które wystają powyżej poziomu gruntu więcej niż 0,15 m. Słupki nie powinny 

mieć ostrych krawędzi, promienie zewnętrzne przekroju poprzecznego nie powinny być 

mniejsze niż 8 mm. Konstrukcje wsporcze powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty 

potwierdzające zgodność z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych. 

Dopuszcza się umieszczanie znaków na: 
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 słupach linii telekomunikacyjnych, 

 latarniach,  

 słupach trakcyjnych, 

 masztach sygnalizatorów, 

oraz 

 ścianach budynków, 

 elementach konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. 

Przy szybko postępujących robotach drogowych oraz przy zabezpieczaniu zdarzeń drogowych, 

dopuszcza się umieszczanie znaków na pojazdach oraz na tymczasowych stojakach.  

Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości, nie mniejszej niż: 

 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,  

 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości od 50 km/h do 90 km/h, 

 10 m na pozostałych drogach.  

Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na 

jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym. 

W przypadku zastosowania tabliczki pod znakiem dopuszcza się umieszczanie w układzie 

pionowym dwóch znaków i dwóch tabliczek, lub trzech znaków i jednej tabliczki. 

W wypadku umieszczania znaków w układzie pionowym należy stosować następującą 

kolejność (patrząc od góry): ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne. Wyjątek stanowią 

znaki: A-7, B-20, D-1 i D-2, które należy umieszczać jako pierwsze patrząc od góry oraz 

w dalszej kolejności D-6 lub D-6a albo D-6b bądź D-6c, jeżeli występują. 

Jeżeli występuje konieczność umieszczenie dwóch lub trzech znaków tej samej kategorii, 

wówczas wyżej umieszcza się znak o niższej numeracji, np. A-12 i A-14 albo B-25, B-33 

i B36. 

W wypadku konieczności umieszczania dwóch lub trzech znaków w układzie poziomym 

należy stosować następującą kolejność (patrząc od lewej strony): ostrzegawcze, zakazu, 

nakazu, informacyjne. Wyjątek stanowią znaki: A-7, B-20, D-1 i D-2, które należy umieszczać 

jako pierwsze licząc od lewej strony. 

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni.  

Odchylenie tarczy znaku powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni i zapewniać jego dobrą 

widoczność i postrzegalność także w okresie nocnym. Jeśli znaki umieszczone są na łukach 

poziomych, odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz 

od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rysunku 4.2.5. 

Rys. 4.2.5. Przykładowe odchylenie poziome tarczy znaku 
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Proponowane zmiany: 

1. Uszczegółowiono zasady stosowania znaków:  

 nad pasami ruchu, 

 po lewej stronie jezdni, 

 na drogach dla rowerów. 

2. Uszczegółowiono zapis dotyczący krawędzi słupków jako konstrukcji wsporczej służących 

do umieszczania na nich tarcz znaków drogowych. 

3. Określono maksymalną liczbę znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej 

w wypadku stosowania tabliczek do znaków. 

4. Określono kolejność umieszczania kilku znaków na konstrukcji w zależności od kategorii 

znaków. 

5. Dopuszczono stosowanie wraz ze znakiem D-6 znaków określających pierwszeństwo lub 

podporządkowanie na skrzyżowaniu; zmiana wynika z postulatów zarządców ruchu 

i dróg oraz istniejącej pory praktyki. 

6. Zwiększono liczbę możliwości układów znaków pionowych występujących w wersji 

pionowej i poziomej.  

4.3. Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania 

Z zasady odległość znaku od elementu drogi mierzy się w poziomie od krawędzi elementu do 

najbliższego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy (rys.  4.3.1). 

Znaki na drogach z poboczem powinny być umieszczane tak, aby odległość znaku od krawędzi 

korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m (przedstawiono na rysunku 4.3.1 lit. a). W wypadku, 

gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien 

być umieszczony:  

 na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu, w odległości nie mniejszej niż 

0,50 m od krawędzi jezdni,  

 na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego 

postoju)-w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi pobocza twardego. 

W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w odległości nie 

większej niż 5 m od krawędzi jezdni.  

Znaki w pasie dzielącym jezdnie dróg dwujezdniowych powinny być umieszczane 

w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od zewnętrznej krawędzi opaski (przedstawiono na 

rysunku 4.3.1 lit. b).  

Znaki na ulicach umieszcza się w odległości od 0,50 do 3,0 m od krawędzi jezdni 

(przedstawiono na rysunku 4.3.1 lit. c).  

Jeżeli występuje konieczność zastosowania fundamentu, wówczas odległość ta może być 

zwiększona do 3,00 m. 

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik 

drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy 

znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. 
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Minimalna odległość umieszczenia znaków od osi skrajnego toru linii tramwajowej biegnącej 

wzdłuż drogi wynosi 1,95 m (przedstawiono na rysunku 4.3.1 lit. d).  

Na drodze dla rowerów znaki umieszcza się w odległość 0,50 m od krawędzi tej drogi, lecz nie 

dalej niż 2,50 m. Dopuszcza się umieszczanie znaków na drogach dla rowerów na wysokości 

nie mniejszej niż 1,0 m, przy czym w przypadku ruchu pieszego wysokość ta powinna wynosic 

nie mniej niż 2,2 m, Odległość znaku mierzy się w poziomie od krawędzi drogi do najbliższego 

skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. 

W przyypadku znaków umieszczanych nad drogą dla rowerów, wysokość umieszczania znaku 

powinna wynosić nie mniej niż 2,50 m.  

Powyższe odległości nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję i służby ratownicze 

w związku z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego oraz służb utrzymaniowych 

w sytuacjach awaryjnych; znaki te mogą być umieszczane na jezdni lub pojazdach. 

a) na drodze 

b) w pasie dzielącym jezdnie drogi dwujezdniowej 
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c) na ulicy 

d) na drodze, wzdłuż której biegnie linia tramwajowa 

 

 
e) na drodze, wzdłuż której biegnie droga dla rowerów 

Rysunek  4.3.1. Odległości znaków od krawędzi jezdni 
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Odległości znaków od krawędzi jezdni pokazane na rysunku 4.3.1 powinny być zachowane 

również w stosunku do znaków, np. nakazu lub drogowskazów w kształcie strzały, które mogą 

być umieszczane równolegle do krawędzi jezdni.  

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do klasy drogi, jej przeznaczenia 

oraz miejsca na drodze. W miejscach, gdzie odbywa się ruch pieszych wysokość najniżej 

położonego punktu dolnej krawędzi znaku drogowego od powierzchni terenu nie powinna być 

mniejsza niż 2,20 m. Przy braku ruchu pieszego minimalna odległość dolnej krawędzi znaku 

lub najniżej położonego punktu znaku od poziomu jezdni nie powinna być mniejsza niż 0,7 m. 

Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego punktu) podano 

w tablicy 4.3.1 i przedstawiono na rysunku 4.3.2 Wysokości te nie dotyczą znaków 

umieszczanych przez policję i służby ratownicze w związku z zabezpieczeniem miejsca 

zdarzenia drogowego oraz służb utrzymaniowych awaryjnych; znaki mogą być umieszczane 

w poziomie jezdni.  

W wypadku umieszczenia na konstrukcji wsporczej więcej niż jednego znaku kategorii A, B, 

C, D lub F, dolna krawędź lub najniżej położony punkt znaku powinny znaleźć się na 

wysokości podanej w tablicy 4.3.1 Zasada ta dotyczy również tabliczki umieszczonej pod 

znakiem. 

Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporą drogową U-20a, U-20b, U-20c i U-20d i na 

tablicach prowadzących U-3c, U-3d, U-3e nie powinny być umieszczane poniżej górnej 

krawędzi zapory lub tablicy.  

Wysokość umieszczania dużych drogowskazów w kształcie strzały (E-3) powinna być tak 

dobrana, aby zapewnić jak najlepszą widoczność drogowskazu nie pogarszając warunków 

widoczności na skrzyżowaniu. 

Dopuszcza się umieszczanie znaków: A-7, B-20, B-21, B-22, B-23, C-2, C-4, C-5, C-6, C-7, 

C-8, C-12, D-1, D-2, D-6, D-6a, D-6b, D-6c oraz tabliczkę T-27 – wspólnie z sygnalizatorem 

(rys. 4.3.2). 
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Tabela 4.3.1. Wysokość umieszczania znaków 

Kategoria znaku 
Wysokość umieszczenia znaku [m] 

Obszar niezabudowany Obszar zabudowany 

A – ostrzegawcze 

B – zakazu
1)

 

C – nakazu 

D – informacyjne 

F – uzupełniające
2)

 

G – słupki wskaźnikowe
3)

  

min. 2,20 – przy 

występowaniu ruchu 

pieszego 

min. 1,80
6)

 

min. 1,50 – przy braku 

ruchu pieszego
4)

 

min. 2,20 – przy 

występowaniu ruchu 

pieszego 

min. 2,00 – przy braku 

ruchu pieszego 

min. 1,80
6)

 

E-1 – tablice przeddrogowskazowe 

E-2 – drogowskazy tablicowe 

E-14 – tablice szlaków drogowych 

min. 1,00 

min. 2,20 – przy 

występowaniu ruchu 

pieszego 

min. 2,00 – przy braku 

ruchu pieszego 

min. 1,00
5)

  

E-15 i E-16 – znaki z numerem drogi 

E-13 – tablica kierunkowa 

E-17a i E-18a – tablice miejscowości 

E-4 – drogowskazy w kształcie strzały 

E-5÷E-12 i E-19÷E-22 – drogowskazy do obiektu 

2,00 

min. 2,00 – 2,50 

2,20 – w przypadku 

umieszczenia znaku na 

chodniku 

E-4 – drogowskazy w kształcie strzały  min. 0,70 min. 0,70 

znaki umieszczane nad jezdnią 5,00 5,00 

znaki umieszczane na lub za urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu 
0,90 – 1,20 0,90 – 1,20 

1)
 z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich    

   o obniżonej skrajni, 
2)

 z wyjątkiem znaków F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c (0,50 m), 
3)

 z wyjątkiem znaków G-1 (1,00 m – na ulicach; 0,50 m – na pozostałych drogach), 
4)

 dla kilku znaków umieszczonych na jednej konstrukcji wsporczej, 
5)

 dla znaków umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu, 
6)

 dla znaków umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu dla znaków C-9,  

   C-10, C-11. 
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a) kategorii A, B, C, D na drogach, 

 

 
 

b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach, 

 

 

 
c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niż ulice, 
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d) E-3 na drogach, 

 

 
 

e) G-1 na drogach, 

 

 
 

f) na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, 
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g) dwóch na jednym słupku na drogach innych niż ulice, 

 

 
h) E-1, E-2, E-14 na ulicach, 

 

 
i) wspólnie z sygnalizatorem na ulicach, 



 

48 

 

j) kategorii A, B, C, D, F, G, 

 

k) dwóch na jednym słupku na ulicach, 

 
 

l) nad jezdnią, 
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m) przykład zespolonego U-5b ze znakiem kategorii C o wielkości MI. 

Rys. 4.3.2. Wysokość umieszczenia znaków 

 

Proponowane zmiany: 

1. Zwiększono odległość umieszczania znaku od krawędzi jezdni ulicy do 3,0 m; takie są 

oczekiwania środowisk zarządzania ruchem. Nie spowoduje to zwiększenia kosztów 

oznakowania, ani nie wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Zaproponowano możliwość umieszczania oznakowania nad drogami dla rowerów na 

wysokości 2,5. Mogą wystąpić warunki lokalne, które nie pozwalają na umieszczenie 

znaków po prawej stronie drogi, natomiast wysokość 2,5m zapewnia bezpieczeństwo 

kierującym rowerem. 

3. Dopuszczono umieszczanie znaków: A-7, B-20, B-21, B-22, B-23, C-2, C-4, C-5, C-6, C-

7, C-8, C-12, D-1, D-2, D-6, D-6a, D-6b, D-6c oraz tabliczkę T-27 – wspólnie 

z sygnalizatorem. Wynika to z braku możliwości lokalizacyjnej oraz z dotychczasowej 

praktyki. 

4. Zwiększono minimalną wysokość umieszczania znaków na chodniku do 2,2 m. Takie 

rozwiązanie spowoduje, że piesi i rowerzyści o wzroście około 2,0 m będą bezpieczni przy 

zaproponowanej wysokości znaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II 

 

Szczegółowe warunki techniczne 

dotyczące znaków drogowych 

pionowych kategorii A, B, C, D, E, F 

oraz dodatkowych znaków pionowych 

i warunki stosowania ich na drogach 
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1. Znaki ostrzegawcze 

1.1. Zasady ogólne 

1.1.1. Funkcja, kształt i wymiary znaków 

Znaki ostrzegawcze stosuje się nie tylko w miejscach, gdzie niebezpieczeństwo występuje 

stale, np. zakręt, zwężenie jezdni, stromy zjazd, ale również tam, gdzie występuje ono 

okresowo zależnie od okoliczności, zmieniających się warunków na drodze, pory dnia, roku, 

itp. 

Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego o wymiarach oznaczonych na 

rysunku 1.1.1.1. i określonych w tabeli 1.1.1.1. Rysunki konstrukcyjne zostały przedstawione 

w rozdziale 8.1. Znaki ostrzegawcze umieszcza się wierzchołkiem trójkąta do góry, 

z wyjątkiem znaku A-7, którego wierzchołek powinien być skierowany ku dołowi. 

Rys. 1.1.1.1. Kształt i podstawowe wymiary znaków ostrzegawczych 
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Tabela 1.1.1.1 Wymiary znaków ostrzegawczych 

Grupa wielkości 

znaków 

Długość boku 

[mm] 

Promień wyokrąglenia 

[mm] 

Szerokość [mm] 
Moduł 

[mm] Obrzeża 

znaku 

Obwódki 

technologicznej 

b R s t a 

duże 1100 66 110 11,0 110 

średnie 900 54 90 9,0 90 

małe 750 45 75 7,5 75 

mini 600 36 60 6,0 60 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono do stosowania cztery zamiast pięciu grup wielkości znaków – jest to 

zgodne z wymaganiami Konwencji Wiedeńskiej; doświadczenia krajów europejskich, np. 

niemieckie, wskazują, że znaki o wymiarach zbliżonych do grupy duże (D), w sposób 

czytelny przekazują niezbędne informacje kierującym poruszającym się po autostradach 

i drogach ekspresowych; dodatkową korzyścią jest zmniejszenie kosztów oznakowania, 

bez pogorszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Zwiększono wymiary znaków z grupy duże. 

3. Zmieniono grafikę znaków wprowadzając obwódkę technologiczną. 

4. Zwiększono szerokość obrzeża, dostosowując ją tym samym do standardów europejskich. 

1.1.2. Odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych 

Odległość umieszczania znaków ostrzegawczych od wskazywanego miejsca niebezpiecznego 

powinna być dostosowana do dopuszczalnej prędkości na drodze i wynosić: 

a) 300 ÷600 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 100 km/h, 

b) 100÷300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości wyższej niż ustawowo 

dopuszczalna w obszarze zabudowanym, ale nie większej niż 100 km/h, 

c) do 100 m na pozostałych drogach, 

z wyjątkiem znaku A-7, który umieszcza się według zasad określonych w punkcie 1.2.2.5. 

Możliwość umieszczenia znaku ostrzegawczego w podanych granicach należy 

wykorzystać w szczególności do wyboru takiego miejsca, aby znak był widoczny dla 

kierujących z jak największej odległości. W ramach podanych powyżej odległości zaleca się 

umieszczać znak ostrzegawczy wg zasady, im większa jest dopuszczalna prędkość na danym 

odcinku drogi, tym dalej należy umieszczać znak od miejsca niebezpiecznego, uwzględniając 

charakter drogi, warunki ruchu, jej położenie i otoczenie. 

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o niebezpieczeństwie występującym na odcinku o długości do 

500 m. Zasada ta nie obowiązuje dla pojedynczych łuków poziomych, oznaczonych znakami 

A-1 i A-2. 

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych w odległościach większych 

niż podane wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu, np. dla 

oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych. Natomiast 

w odległości mniejszej niż 50 m można umieszczać znak ostrzegawczy tylko wyjątkowo, 

np. w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni. W takim przypadku należy pod znakiem 

ostrzegawczym umieścić tabliczkę T-1. 
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Jeżeli dla wyjeżdżających z drogi poprzecznej, długość pozostałego odcinka niebezpiecznego 

jest większa niż 500 m, wówczas bezpośrednio za skrzyżowaniem należy powtórzyć znak 

ostrzegawczy z tabliczką T-2 podającą informację o rzeczywistej długości tego odcinka. 

Przykład oznakowania odcinka niebezpiecznego drogi, na którym występuje skrzyżowanie, 

przedstawiono na rys.1.1.2.1. 

W przypadku zastosowania znaku ostrzegawczego z tabliczką T-2, koniec odcinka 

niebezpiecznego należy oznaczyć takim samym znakiem ostrzegawczym z tabliczką T-3. 

Tabliczki T-3 nie stosuje się pod znakami A-3 i A-4, w sytuacji opisanej w punkcie 1.2.1.3. 

i punkcie 1.2.1.4. 

Wykaz wszystkich tabliczek stosowanych pod znakami ostrzegawczymi wraz z zasadami ich 

stosowania opisano w punkcie 1.2.22. 

Rys. 1.1.2.1. Oznakowanie odcinka niebezpiecznego drogi, na którym występuje skrzyżowanie 

poza obszarem zabudowanym 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono określenie dopuszczalnej prędkości obowiązującej na obszarze 

zabudowanym poprzez odwołanie się do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137, z późn. zm., dalej: PRD), co pozwala na 

zachowanie kompatybilności przepisów w wypadku wprowadzenia w tym zakresie zmian 

w ustawie. 
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2. Podano odległości, w jakich umieszcza się znaki na drogach o prędkości dopuszczalnej 

powyżej 100 km/h. 

3. Ustalono, iż znaki ostrzegawcze stosuje się w przypadku niebezpieczeństwa 

występującego na odcinku do 500 m. 

1.2. Opisy szczegółowe 

1.2.1. Ostrzeżenia o niebezpiecznym zakręcie 

Znaki ostrzegawcze o niebezpiecznym zakręcie stosuje się na łukach poziomych, na których 

kąt zwrotu łuku jest większy niż 5°, a promień łuku R wynosi: 

 R ≤ 450 m – niezależnie od przechyłki na łuku, 

 450 m < R < 750 m – w zależności od wartości promienia i przechyłki na łuku, 

zgodnie z rys. 1.2.1.1., 

 przy R ≥ 750 m znaków A-1 do A-4 nie stosuje się bez względu na wielkość 

przechyłki. Może jednak wystąpić na takich łukach konieczność zastosowania znaku 

ostrzegawczego o niebezpiecznym zakręcie (zakrętach), ze względu na 

niedostateczną widoczność, uniemożliwiającą bezpieczne wykonanie manewru 

wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni. 

Powyższe zasady nie dotyczą szczególnego przypadku opisanego w punkcie 1.2.1.2. 

Rys. 1.2.1.1. Zakres stosowania znaków od A-1 do A-4 w zależności od przechyłki i promienia 

łuku, przy 450 m < R < 750 m 

Znaki A-1 do A-4 są stosowane także na łuku (łukach) o dostatecznych parametrach, jeżeli 

zdarzają się na nim (nich) wypadki lub kolizje, do czasu ustalenia i usunięcia przyczyn takiego 

stanu.  

Znaki A-1 do A-4 są stosowane na drogach poza obszarem zabudowanym. W obszarze 

zabudowanym dopuszcza się stosowanie tych znaków wówczas, gdy droga nie posiada 

przekroju ulicznego a dopuszczalna prędkość na niej jest większa niż określona w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137, z późn. zm., dalej: PRD), dla obszaru 

zabudowanego, ale nie większa niż 100 km/h. Na drogach o przekroju ulicznym, znaki te 
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stosuje się wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych niekorzystnymi warunkami 

lokalnymi np. bardzo zła widoczność drogi, łuk o kącie zwrotu powyżej 75°. 

 

Proponowane zmiany: 

1. Zestawiono wytyczne ogólne wspólnie dla znaków A-1, A-2, A-3 i A-4. 

2. Dopuszczono stosowanie znaków A-1 do A-4 na obszarze zabudowanym, o ile 

dopuszczalna prędkość na danej drodze jest wyższa niż dopuszczalna dla obszaru 

zabudowanego przewidzianego w ustawie PRD. 

 

1.2.1.1. Niebezpieczny zakręt w prawo 

Rys. 1.2.1.1.1. Znak A-1 

Znak A-1 niebezpieczny zakręt w prawo (rys.1.2.1.1.1) stosuje się w celu oznakowania 

pojedynczo występującego łuku poziomego w prawo, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

geometrii drogi opisanymi w punkcie 1.2.1. W przypadku, gdy na łuku występuje ograniczenie 

widoczności ustalone zgodnie z warunkami określonymi w części II, rozdział II, pkt 6.3.2, (łuki 

poziome o niedostatecznej widoczności) a także pkt 6.4.2 (łuki pionowe wypukłe), wówczas 

znak A-1 należy stosować bez względu na wartość kąta zwrotu, promienia i przechyłki.  

Powyższe dotyczy również przypadków, gdy brak widoczności wynika z nakładających się na 

siebie łuku poziomego i pionowego wypukłego. 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono wymóg stosowania znaku A-1 przy ograniczeniach widoczności 

wynikających z jednoczesnego występowania łuków poziomego i pionowego wypukłego. 
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1.2.1.2. Niebezpieczny zakręt w lewo 

Rys. 1.2.1.2.1. Znak A-2 

Znak A-2 niebezpieczny zakręt w lewo (rys. 1.2.1.2.1) stosuje się w celu oznakowania 

pojedynczo występującego łuku poziomego w lewo, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

geometrii drogi opisanymi w punkcie 1.2.1. 

Pozostałe zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak znaku A-1. 

1.2.1.3. Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo 

Rys. 1.2.1.3.1. Znak A-3 

Znak A-3 dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo (rys.1.2.1.3.1) stosuje się wówczas, 

gdy odległość od końca pierwszego, wymagającego oznakowania łuku poziomego w prawo do 

początku drugiego, wymagającego oznakowania łuku poziomego jest mniejsza niż 300 m. Nie 

ma znaczenia, czy drugi łuk jest w tym samym kierunku, czy w przeciwnym. Pozostałe zasady 

stosowania znaków A-3 są analogiczne jak dla znaków A-1. 

Jeżeli konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi 

o długości mniejszej niż 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-4. 

 

 

 

 



 

60 

 

1.2.1.4. Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo 

Rys. 1.2.1.4.1. Znak A-4 

Znak A-4 dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo (rys. 1.2.1.4.1) stosowany jest do 

oznakowania pierwszego łuku poziomego w lewo. Nie ma znaczenia, czy drugi łuk jest w tym 

samym kierunku, czy w przeciwnym. Pozostałe zasady stosowania znaków A-4 są analogiczne 

jak dla znaków A-3. 

1.2.2. Skrzyżowania dróg  

1.2.2.1. Skrzyżowanie dróg bez nadania pierwszeństwa przejazdu 

Rys. 1.2.2.1.1. Znak A-5 

Znak A-5 skrzyżowanie dróg (rys.1.2.2.1.1) stosuje się przed skrzyżowaniem dróg, z których 

żadnej nie nadano pierwszeństwa przejazdu.  

Znak A-5 stosuje się na drogach klasy L i D poza obszarem zabudowanym. 

Znak A-5 stosuje się wyjątkowo w obszarze zabudowanym, jeżeli: 

 na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma 

pierwszeństwo nadane znakiem: D-1, A-6a, A-6b, A-6c, A-6d bądź A-6e, 

 w przypadkach, gdy skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez 

kierujących lub geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady 

pierwszeństwa. 

Znak A-5 umieszcza się na wszystkich wlotach na skrzyżowanie. 
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W strefach uspokojenia ruchu kołowego o dopuszczalnej prędkości nie wyższej niż 30 km/h, 

znaków ostrzegawczych o skrzyżowaniach dróg równorzędnych nie stosuje się. 

Proponowane zmiany: 

1. Znaku A-5 nie stosuje się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Rozwiązanie takie 

nie pogorszy stanu bezpieczeństwa i jest uzasadnione względami ekonomicznymi. 

2. Usunięto zapis, że znak A-5 stosuje się na drogach gruntowych. Zgodnie z warunkami 

umieszczania znaków drogowych, na drogach gruntowych nie zaleca się stosowania 

znaków drogowych pionowych. Rozwiązanie takie nie pogorszy stanu bezpieczeństwa 

i jest uzasadnione względami ekonomicznymi. 

1.2.2.2. Zasady nadawania pierwszeństwa przejazdu 

Pierwszeństwo należy nadawać drogom w kolejności wynikającej z ich kategorii 

administracyjnych: 

a) drogi krajowe, a w tej kategorii: 

 drogi ekspresowe, 

 drogi krajowe oznaczone numerem szlaku międzynarodowego, 

 pozostałe drogi krajowe, 

b) drogi wojewódzkie, 

c) drogi powiatowe, 

d) drogi gminne. 

Na skrzyżowaniach dróg o tej samej kategorii pierwszeństwo należy nadawać drogom: 

a) o większym natężeniu ruchu, 

b) po których przebiegają linie komunikacji publicznej,  

c) którym nadanie pierwszeństwa jest uzasadnione cechami geometrycznymi 

skrzyżowania. 

O ile to możliwe, pierwszeństwo należy nadawać dłuższym ciągom dróg. 

Proponowane zmiany: 

1. Zasady nadawania pierwszeństwa przejazdu ujęto w odrębnym punkcie 1.2.2.2. 

1.2.2.3. Skrzyżowania z drogą podporządkowaną 

Znaki ostrzegawcze o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną A-6a, A-6b, A-6c, stosowane są 

poza obszarem zabudowanym dla wskazania, że pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się 

po drodze, na której ten znak umieszczono. Dopuszcza się stosowanie znaków A-6a do A-6c 

w obszarze zabudowanym, w przypadku oznakowania pojedynczego skrzyżowania. Znaki te 

stosuje się następująco: 
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Rys. 1.2.2.3.1. Znak A-6a 

a) znak A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach 

(rys., 1.2.2.3.1) – gdy drogi podporządkowane występują po obu stronach drogi 

z pierwszeństwem, 

Rys. 1.2.2.3.2. Znak A-6b 

b) znak A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie 

(rys. 1.2.2.3.2) – gdy droga podporządkowana występuje po prawej stronie drogi 

z pierwszeństwem, 

Rys. 1.2.2.3.3. Znak A-6c 
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c) znak A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie 

(rys. 1.2.2.3.3) – gdy droga podporządkowana występuje po lewej stronie drogi 

z pierwszeństwem. 

Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje się na drogach, które na skrzyżowaniu przebiegają w linii 

prostej, włączając w to również przebieg drogi w łuku, niezależnie od tego, pod jakim kątem 

droga podporządkowana łączy się z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli przed 

skrzyżowaniem jest umieszczona tablica przeddrogowskazowa, to dopuszcza się umieszczanie 

znaków od A-6a do A-6c nad tą tablicą według zasad określonych w punkcie 5.3.1.1. 

Znaki A-6 mogą być umieszczane tylko wówczas, gdy na drodze podporządkowanej ustawiono 

znaki A-7 lub B-20. 

Proponowana zmiana: 

Zasadę nadawania pierwszeństwa przejazdu ujęto w odrębnym punkcie 1.2.2.2. 

1.2.2.4. Wlot drogi jednokierunkowej 

Rys. 1.2.2.4.1. Znak A-6d 

Znak A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony (rys. 1.2.2.4.1) stosuje się przed 

skrzyżowaniem z drogą będącą podporządkowanym wlotem jednokierunkowym z prawej 

strony.  

Rys. 1.2.2.4.2. Znak A-6e 

Znak A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony (rys. 1.2.2.4.2) stosuje się przed 

skrzyżowaniem z drogą będącą podporządkowanym wlotem jednokierunkowym z lewej strony. 
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Znaku A-6d oraz A-6e nie stosuje się na autostradach i dwujezdniowych drogach 

ekspresowych. 

 

Proponowana zmiana: 

Przyjęto, iż znaków A-6d i A-6e nie stosuje się na autostradach i dwujezdniowych 

drogach ekspresowych ze względu na brak konieczności oznakowywania wlotów łącznic. 

Takie rozwiązanie nie spowoduje pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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1.2.2.5. Ustąp pierwszeństwa 

Znak A-7 ustąp pierwszeństwa (rys. 1.2.2.5.1) umieszcza się na drodze podporządkowanej 

przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem przejazdu. 

Rys. 1.2.2.5.1. Znak A-7 

Znak A-7 może być umieszczany także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. 

Gdy na drodze podporządkowanej nie są spełnione warunki widoczności, wówczas zamiast 

znaku A-7 powinien być umieszczony znak B-20, którego zasady stosowania określono w pkt 

2.2.6. 

Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzyżowaniem nie mogą występować samodzielnie, lecz 

tylko z odpowiednimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Nie 

dotyczy to znaków umieszczonych przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym oraz na drogach 

dla rowerów. 

Przy dojeździe do skrzyżowania na drodze podporządkowanej powinna być zapewniona 

obustronna widoczność odcinków drogi z pierwszeństwem przejazdu o długości nie mniejszej 

niż: 

a) 10 m – w obszarze zabudowanym, 

b) 20 m – poza obszarem zabudowanym. 

Odległości te należy mierzyć od krawędzi jezdni do miejsca umieszczania znaku. 

Znak A-7 należy umieszczać możliwie blisko skrzyżowania i nie dalej niż:  

c) 50 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż prędkość określona 

w ustawie PRD dla obszaru zabudowanego, 

d) 25 m – na pozostałych drogach. 

Odległości te należy mierzyć od krawędzi jezdni do miejsca umieszczania znaku. 

 

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej prędkości określonej w ustawie PRD dla 

obszaru zabudowanego, znak A-7 albo znak B-20 może być poprzedzony w odległości od 

100 m do 300 m znakiem A-7 z tabliczką T-1. 

Jeżeli przed skrzyżowaniem jest umieszczona tablica przeddrogowskazowa, to znak A-7 należy 

umieszczać nad tą tablicą wg zasad określonych pkt 5.3.1, Części I. 
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Rys. 1.2.2.5.2. Oznakowanie skrzyżowania znakiem A-7 z tabliczką T-1 

Proponowane zmiany: 

1. Określono obustronną widoczność odcinków drogi z pierwszeństwem w obszarze 

zabudowanym i poza obszarem zabudowanym. 

2. Odległość umieszczania znaku od skrzyżowania uzależniono od wartości prędkości 

dopuszczalnej określonej w ustawie PRD dla obszaru zabudowanego. 

3. Zmieniono minimalną odległość do 100 m przy stosowaniu znaku A-7 bądź znaku B20 

z tabliczką T-1. 

1.2.2.6. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 

Rys. 1.2.2.6.1. Znak A-8 

Znak A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rys. 1.2.2.6.1) stosuje się przed skrzyżowaniami, na 

których ruch odbywa się po obwiedni wyspy (z wyjątkiem tramwajów mogących  przecinać 

wyspę), a które są oznakowane znakami C-12. Znak A-8 stosowany jest głównie poza 

obszarem zabudowanym, a na obszarze zabudowanym wtedy, gdy skrzyżowanie z ruchem 
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okrężnym występuje na drodze oznakowanej wcześniej, jako droga z pierwszeństwem i nie jest 

widoczne z dostatecznej odległości. 

Przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym umieszcza się znak A-8 tylko w wypadku, jeżeli nie 

zastosowano tablic przeddrogowskazowych. 

Proponowana zmiana: 

Wprowadzono zasadę stosowania znaku A-8 tylko wtedy, gdy nie zastosowano tablicy 

przeddrogowskazowej. 

1.2.2.7. Przejazd kolejowy z zaporami 

Rys. 1.2.2.7.1. Znak A-9 

Znak A-9 przejazd kolejowy z zaporami (rys. 1.2.2.7.1) stosuje się przed przejazdem 

kolejowym z zaporami lub półzaporami zamykającymi całą szerokość jezdni albo 

z półzaporami zamykającymi wjazd na przejazd. 

Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym stosuje się dodatkowe znaki opisane 

w punkcie 7.3. 

Proponowane zmiany: 

Dodatkowe oznakowanie dotyczące przejazdów kolejowych zostało opisane w punkcie 7.3 

opracowania. 
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1.2.2.8. Przejazd kolejowy bez zapór 

Rys. 1.2.2.8.1. Znak A-10 

Znak A-10 przejazd kolejowy bez zapór (rys. 1.2.2.8.1) umieszcza się przed przejazdami 

kolejowymi bez zapór lub półzapór – wyposażonymi w samoczynną sygnalizację świetlną lub 

niewyposażonymi w żadne z wymienionych urządzeń. Zasady oznakowania przejazdów 

kolejowych znakiem A-10 są analogiczne jak znakiem A-9, które określono w punkcie 1.2.2.7. 

Oprócz znaków A-10 przed przejazdem kolejowym stosuje się dodatkowe znaki opisane 

w punkcie 7.3. 

Proponowane zmiany: 

1. Dodatkowe oznakowanie dotyczące przejazdów kolejowych zostało opisane w punkcie 

7.3. opracowania. 

2. Zmieniono grafikę znaku poprzez użycie bardziej nowoczesnego wyglądu. 

1.2.3. Zmiany parametrów drogi 

1.2.3.1. Nierówna droga 

Rys. 1.2.3.1.1. Znak A-11 

Znak A-11 nierówna droga (rys. 1.2.3.1.1) umieszcza się przed odcinkami jezdni o dużych 

nierównościach, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy. 

W szczególności należy oznakować odcinki, na których są: 
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a) pofałdowania występujące na stromych zjazdach z mostów i wiaduktów oraz na tych 

obiektach, 

b) niewielkie zapadnięcia się jezdni, 

c) zawyżony (zaniżony) most lub przepust, 

d) poprzeczny ściek lub garb, 

e) wyboje, 

f) poprzeczny uskok nawierzchni,  

g) inne niż przełomy zniszczenia nawierzchni. 

Na odcinku drogi w łuku, na skrzyżowaniu lub przy dużym spadku należy oznakowywać nawet 

niewielkie nierówności.  

Przy ocenie nierówności wymagających oznakowania należy brać pod uwagę ogólny standard 

drogi; im wyższy jest standard, tym mniejsze nierówności należy oznakowywać. 

Proponowane zmiany: 

Zrezygnowano z podpunktu dotyczącego przejazdów kolejowych na liście wyliczania 

odcinków, które należy w szczególności oznakować znakiem A-11 „nierówna droga”, 

gdyż w okolicy przejazdu kolejowego stosowana jest dość duża liczba znaków, 

nierówności na przejazdach kolejowych są znane kierującym i do ich przewidywania 

wystarczy znak wskazujący na zbliżanie się do przejazdu, przy tym jakość nawierzchni na 

przejazdach jest coraz lepsza. W wyjątkowym przypadku można zastosować znak A11 

przed przejazdem kolejowym na mocy podpunktu o innych zniszczeniach nawierzchni. 

1.2.3.2. Próg zwalniający 

Rys. 1.2.3.2.1. Znak A-11a 

Znak A-11a próg zwalniający (rys. 1.2.3.2.1) umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni 

progami zwalniającymi lub innymi wypukłościami służącymi do spowolnienia ruchu pojazdów 

określonymi w części IV, pkt 8. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające 

lub inne wypukłości, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje 

łagodny przejazd przez próg zwalniający. Jeżeli progi lub inne elementy znajdują się w strefie 

ograniczonej prędkości (znak B-43) nie większej niż 30 km/h lub w strefie zamieszkania (znak 

D-40), to znaków ostrzegawczych A-11a nie stosuje się. 

Proponowana zmiana: 

Określono zasadę niestosowania znaków A-11a w „strefie ograniczonej prędkości” 

o prędkości dopuszczalnej nie większej niż 30 km/h oraz w „strefie zamieszkania”. 
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1.2.3.3. Zwężenie jezdni 

Znaki od A-12a do A-12c stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się do zwężenia jezdni, 

które może być niebezpieczne dla kierujących.  

Rys. 1.2.3.3.1. Znak A-12a 

Znak A-12a zwężenie jezdni – dwustronne (rys. 1.2.3.3.1) umieszcza się przed miejscami, 

w których jezdnia jest zwężona z obu stron. 

Rys. 1.2.3.3.2. Znak A-12b 

Znak A-12b zwężenie jezdni – prawostronne (rys. 1.2.3.3.2) umieszcza się przed miejscami, 

w których jezdnia jest zwężona z prawej strony. 

Rys. 1.2.3.3.3. Znak A-12c 

Znak A-12c zwężenie jezdni – lewostronne (rys. 1.2.3.3.3) umieszcza się przed miejscami, 

w których jezdnia jest zwężona z lewej strony 
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Znaki od A-12a do A-12c umieszcza się przed miejscami, w których występuje, co najmniej po 

jednej stronie jezdni zmniejszenie jej szerokości powyżej 0,2 m oraz jeżeli szerokość 

zwężonego odcinka jezdni wynosi mniej niż 5,5 m. 

Znaków tych nie należy stosować do oznakowania zwężenia pobocza lub zakończenia pobocza 

bitumicznego; w tym drugim przypadku stosuje się oznakowanie określone w punkcie 1.2.17. 

Przy zwężeniu, zwłaszcza dwustronnym, uniemożliwiającym wyminięcie się dwóch pojazdów 

o normatywnej szerokości, można dodatkowo umieszczać znak B-31 i znak D-5, których 

zasady stosowania określono w punktach 2.2.14 i 4.2.5. Jeżeli zwężony odcinek drogi, na 

którym nie jest możliwe wymijanie się pojazdów, jest dłuższy niż 150 m lub znajduje się 

w łuku pionowym lub poziomym i kierujący nie widzą pojazdów znajdujących się po 

przeciwnych stronach zwężenia, należy zastosować jedno z rozwiązań:  

a) sygnalizację świetlną, 

b) ręczne kierowanie ruchem, 

c) miejscowe poszerzenie zwężonego odcinka umożliwiającego wyminięcie się 

pojazdów.  

Proponowane zmiany: 

Usunięto zapis o stosowaniu ww. znaków na pasie ruchu kończącym się na odcinku 

międzywęzłowym, jako zbędny. 

 

1.2.3.4. Ruchomy most 

Rys. 1.2.3.4.1 Znak A-13 

Znak A-13 ruchomy most (rys. 1.2.3.4.1) stosuje się przed czynnymi, ruchomymi mostami 

(zwodzonymi, obrotowymi). Przed tymi obiektami mogą być również stosowane znaki 

ograniczające ruch na moście lub przed nim, np. zakazujące wyprzedzania, ograniczające 

prędkość lub masę pojazdu dopuszczonego do przejazdu. Przed mostem powinna być 

zainstalowana sygnalizacja świetlna do nadawania, co najmniej sygnału czerwonego. 
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1.2.3.5. Roboty na drodze 

Rys. 1.2.3.5.1. Znak A-14 

Znak A-14 roboty na drodze (rys. 1.2.3.5.1) stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się do 

miejsc, w których kierujący pojazdem może spotkać osoby pracujące na drodze oraz 

wygrodzenia lub przeszkody, takie jak np. maszyny lub materiały znajdujące się na drodze 

i utrudniające ruch.  

W zależności od sytuacji na drodze znaki A-14 stosuje się łącznie z innymi znakami 

pionowymi, poziomymi, sygnalizacją świetlną lub urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, według zasad opisanych w Części IX – Tymczasowa Organizacja Ruchu. 

Proponowana zmiana: 

Tabliczkę T-19 opisano w odrębnym punkcie 1.2.22.20. 

1.2.3.6. Śliska jezdnia 

Rys. 1.2.3.6.1. Znak A-15 

Znak A-15 śliska jezdnia (rys. 1.2.3.6.1) stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi 

niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może 

się nie spodziewać, a spowodowanej:  

a) zmianą rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkową), 

b) różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju, 

c) stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniono istotnie grafikę znaku. 



 

73 

 

1.2.4. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego 

1.2.4.1. Przejście dla pieszych 

Rys. 1.2.4.1.1. Znak A-16 

Znak A-16 przejście dla pieszych (rys. 1.2.4.1.1) umieszcza się przed wyznaczonym na drodze 

przejściem dla pieszych w przypadkach, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie 

przez kierujących pojazdami lub gdy ze względów bezpieczeństwa, konieczne jest ostrzeżenie 

o przejściu. Znaki A-16 umieszcza się przed przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej 

na drodze, na której prędkość dopuszczalna jest wyższa niż określona w ustawie PRD dla 

obszaru zabudowanego nie większa jednak niż 90 km/h 

W razie konieczności dodatkowego zwrócenia uwagi kierujących o zbliżaniu się do przejścia 

dla pieszych, dopuszcza się umieszczenie łącznie ze znakiem A-16 świateł ostrzegawczych. 

Jeżeli na odcinku drogi występuje kilka przejść dla pieszych w bliskich odległościach od siebie, 

pod znakiem A-16 należy umieścić tabliczkę T-4 wskazującą liczbę kolejnych przejść.  

Szczegółowe zasady oznakowania przejść dla pieszych zostały określone w punkcie 4.2.6. 

Rys. 1.2.4.1.2. Znak A-16a 

Znak A-16a przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (rys. 1.2.4.1.2) stosuje się w celu 

ostrzeżenia o miejscu na drodze przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania 

rowerzystów w poprzek drogi. Znak A-16a stosuje się w wypadkach, gdy przejazd dla 

rowerzystów zlokalizowany jest za przejściem dla pieszych. Pozostałe zasady stosowania 

znaku A-16a są analogiczne jak dla znaku A-16. 
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Rys. 1.2.4.1.3. Znak A-16b 

Znak A-16b przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych (rys. 1.2.4.1.3) stosuje się w celu 

ostrzeżenia o miejscu na drodze przeznaczonego do przejeżdżania rowerzystów oraz 

przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znak A-16b stosuje się w wypadkach, gdy przejazd 

dla rowerzystów zlokalizowany jest przed przejściem dla pieszych. Pozostałe zasady 

stosowania znaku A-16b są analogiczne jak dla znaku A-16. 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono istotnie grafikę znaku A-16. 

2. Dodano dwa nowe znaki A-16a oraz A-16b dotyczące przejścia dla pieszych oraz 

przejazdu dla rowerzystów, wskazujące na kolejność ich występowania. 

3. Ustalono zasadę stosowania znaku A-16 przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na 

drodze, na której prędkość dopuszczalna jest większa niż określona w ustawie PRD dla 

obszaru zabudowanego. 

4. Wprowadzono zapis o możliwości zastosowania wspólnie znaku A-16 i nowej wersji 

tabliczki T-4. 

1.2.4.2. Dzieci 

Rys. 1.2.4.2.1. Znak A-17 

Znak A-17 dzieci (rys. 1.2.4.2.1) stosuje się w celu ostrzeżenia o miejscu na drodze szczególnie 

uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca. Znak umieszcza się zwłaszcza 

w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi, 

terenów zabaw i innych.  
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O konieczności stosowania znaku A-17 decydują przypadki częstego pojawiania się dzieci na 

drodze, a nie odległość drogi od obiektu, do którego uczęszczają dzieci.  

Pozostałe sposoby i zasady zabezpieczenia przy drodze miejsc szczególnie uczęszczanych 

przez dzieci (ogrodzenie segmentowe, balustrady itp.) zostały określone w Części IV 

opracowania, pkt 5. 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono istotnie grafikę znaku. 

2. Usunięto zapisy dotyczące wieku dzieci, jako zbędne. 

1.2.5. Uwaga zwierzęta 

Znaki ostrzegawcze A-18a i A-18b stosuje się przed miejscami, w których kierującym 

pojazdami mogą zagrażać zwierzęta znajdujące się na drodze lub w jej pobliżu. 

Znak A-18a zwierzęta gospodarskie (rys. 1.2.5.1) stosuje się do oznaczania miejsc, w których 

odbywa się regularny przepęd zwierząt gospodarskich wzdłuż lub w poprzek drogi, np. przy 

ośrodkach hodowlanych, pastwiskach. 

Rys. 1.2.5.1. Znak A-18a 

Znak A-18b zwierzęta dzikie (rys. 1.2.5.2) stosuje się do oznaczenia miejsc, w których 

zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości 

zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju. Miejsca takie można 

ustalić m.in. na podstawie informacji służby leśnej o szlakach wędrówek dzikich zwierząt. 

Rys. 1.2.5.2. Znak A-18b 
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Proponowana zmiana: 

Zmieniono istotnie grafikę znaków 

1.2.6. Boczny wiatr 

Rys. 1.2.6.1. Znak A-19 

Znak A-19 boczny wiatr (rys. 1.2.6.1) umieszcza się przed miejscami, gdzie często występuje 

silny boczny wiatr, np. przed wyjazdem z gęstego lasu, przed wyjazdem z odcinka drogi, na 

którym ustawiono ekrany akustyczne, z głębokiego wykopu, z obszaru o zwartej zabudowie na 

otwarty teren oraz przed wjazdami na mosty w dolinach o silnych ciągach powietrza. Zaleca 

się, aby w miejscach występowania silnych podmuchów wiatru był ustawiony sygnalizator 

wiatru pokazujący siłę i kierunek podmuchu wiatru w danej chwili. Znak A-19 może być 

stosowany, jako znak o zmiennej treści i włączać się, gdy podmuchy wiatru przekraczają 

12 m/s. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniono istotnie grafikę znaku 

1.2.7. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym 

Rys. 1.2.7.1. Znak A-20  

Znak A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym (rys. 1.2.7.1) stosuje się w celu ostrzeżenia 

jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.  

Znak A-20 stosuje się, gdy dwie jezdnie jednokierunkowe łączą się w jedną jezdnię 

dwukierunkową (rys. 1.2.7.2) oraz przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym kierunku na 

jezdnię mającą dotychczas ruch jednokierunkowy. Jeżeli odcinek jezdni dwukierunkowej 
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położony jest wzdłuż innej jezdni wyłączonej z ruchu, to na początku odcinka należy umieścić 

znak F-15 przedstawiający kierunki na pasach ruchu. 

Znaku A-20 nie stosuje się na jezdniach, gdy ruch dwukierunkowy wynika z kończącego się 

jednokierunkowego objazdu wysepki za skrzyżowaniem. Jeżeli na początku odcinka 

umieszczony został znak D-3, to przed końcem odcinka, bez względu na jego długość, 

umieszcza się znak A-20. 

 

Rys. 1.2.7.2. Oznakowanie niesymetrycznego połączenia dwóch jezdni jednokierunkowych 

w jezdnię dwukierunkową 
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1.2.8. Tramwaj 

Rys. 1.2.8.1. Znak A-21 

Znak A-21 tramwaj (rys. 1.2.8.1) stosuje się, jeżeli tory tramwajowe przecinają drogę w takim 

miejscu lub w taki sposób, że kierujący pojazdami mogą nie zorientować się dostatecznie 

wcześnie o istnieniu tych torów lub o ich przebiegu. Znak ten umieszcza się dla tego kierunku 

ruchu, który jest przecinany przez tory tramwajowe. 

Przed przejazdami tramwajowymi szczególnie niebezpiecznymi, gdy tory przecinają jezdnię 

pod ostrym kątem (poniżej 60°) lub na łuku, przechodząc na przeciwną stronę drogi lub na jej 

środek, należy stosować pod znakiem A-21 tabliczkę T-7 (pkt 1.2.22.8). 

Znak A-21 umieszcza się w każdym wypadku, w którym skręcający tramwaj ma 

pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi na wprost. 

Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, znaki A-21 można uzupełnić znakiem F-6 lub znakiem 

E-1 w sytuacjach opisanych w punkcie 7.3. 

Znak A-21 jako znak o zmiennej treści może być stosowany w sytuacjach, gdy jego włączenie 

inicjowane jest przez nadjeżdżający tramwaj (rys. 1.2.8.2). 

 

Rys. 1.2.8.2. Oznakowanie miejsc, w których tory tramwajowe przecinają drogę 
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Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono grafikę znaku 

2. Dodano zapis o konieczności dodatkowego oznakowania sytuacji, w których tramwaj ma 

pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi na wprost. 

3. Tabliczkę T-8 opisano w odrębnym punkcie 1.2.22.9. 

4. Dopuszczono możliwość stosowania znaku A-21 ze znakiem E-1 lub znakiem F-6. 

1.2.9. Niebezpieczny zjazd 

Rys. 1.2.9.1. Znak A-22 

Znak A-22 niebezpieczny zjazd (rys. 1.2.9.1) umieszcza się przed spadkami podłużnymi drogi 

wynoszącymi w terenie górzystym, co najmniej 10%, a na pozostałych drogach, co najmniej 

7%. Pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-9 wskazującą rzeczywistą wartość spadku 

z dokładnością do 1%. 

Znaku A-22 nie stosuje się do oznakowania pochyleń podłużnych łącznic. 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono grafikę znaku. 

2. Zrezygnowano z wymogu stosowania znaku A-22 w sytuacjach innych aniżeli 

wynikających z kryteriów związanych z wartością spadku podłużnego. 

3. Tabliczkę T-9 opisano w orębnym punkcie 1.2.22.10. 

1.2.10. Stromy podjazd 

Rys. 1.2.10.1. Znak A-23 
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Znak A-23 stromy podjazd (rys. 1.2.10.1) stosuje się przed podjazdami o wzniesieniu, co 

najmniej 8% na drogach położonych w terenie górzystym i co najmniej 6% – na pozostałych 

drogach. Pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-9 wskazującą rzeczywistą wartość nachylenia 

podjazdu z dokładnością do 1%. 

Znaku A-23 nie stosuje się do oznakowania pochyleń podłużnych łącznic. 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono grafikę znaku. 

2. Zrezygnowano z wymogu stosowania znaku A-23 w sytuacjach innych aniżeli 

wynikających z kryteriów związanych z wartością nachylenia podjazdu. 

1.2.11. Rowerzyści 

Rys. 1.2.11.1. Znak A-24 

Znak A-24 rowerzyści (rys. 1.2.11.1) stosuje się przed miejscami, gdzie rowerzyści wjeżdżają 

na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.  

Znak A-24 umieszcza się przed: 

 miejscem, gdzie rowerzyści wyjeżdżają na jezdnię z drogi dla rowerów, 

 przejazdem dla rowerzystów, na drodze, na której dopuszczalna prędkość jest większa 

niż 60 km/h, a w przypadku dopuszczalnej prędkości równej 60 km/h lub mniejszej – 

jeżeli przejazd nie jest dobrze widoczny przez kierujących pojazdami lub znajduje się 

na odcinku jezdni między skrzyżowaniami. 

Dopuszcza się stosowanie znaku A-24 przed innym miejscem, gdzie rowerzyści wjeżdżają na 

jezdnię lub przez nią przejeżdżają, włączając się do ruchu, jeżeli uzasadniają to względy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem takich czynników, jak: natężenie ruchu 

i prędkość pojazdów, wzajemne widoczność, geometria drogi. 

Jeżeli kontynuacją drogi dla rowerów jest pas ruchu dla rowerów wyznaczony na jezdni, 

oprócz znaku A-24 należy umieścić znak F-19 pas ruchu dla określonych pojazdów 

wskazujący pas dla rowerów. Szczegółowe zasady oznakowania dla rowerzystów zostały 

określone w Części VI. 

Proponowane zmiany: 

Zmieniono grafikę znaku. 
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1.2.12. Spadające odłamki 

Rys. 1.2.12.1. Znak A-25 

Znak A-25 spadające odłamki (rys. 1.2.12.1) stosuje się przed odcinkami jezdni, na które mogą 

staczać się odłamki skalne (kamienie), stanowiące niebezpieczeństwo dla nadjeżdżających 

pojazdów.  

Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikać z obserwacji jezdni w pobliżu zboczy w terenie 

górskim. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniono istotnie grafikę znaku. 

1.2.13. Lotnisko 

Rys. 1.2.13.1. Znak A-26 

Znak A-26 lotnisko (rys. 1.2.13.1) stosuje się przy lotniskach i lądowiskach lub w ich pobliżu, 

jeżeli nagłe pojawienie się przelatującego nisko nad drogą samolotu lub śmigłowca może 

wywołać zaskoczenie u kierującego pojazdem i w efekcie spowodować nieprawidłowy jego 

manewr lub odruch zagrażający bezpieczeństwu ruchu. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniono istotnie grafikę znaku. 
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1.2.14. Nabrzeże lub brzeg rzeki 

Rys. 1.2.14.1. Znak A-27 

Znak A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki (rys. 1.2.14.1) stosuje się przed odcinkami dróg 

ogólnodostępnych, przebiegającymi po nabrzeżu lub po wysokim brzegu rzeki albo kanału, gdy 

odległość ich brzegu od krawędzi jezdni jest mniejsza od 10 m.  

Znak A-27 stosuje się również przed miejscami, w których droga prowadząca w kierunku 

obszaru wodnego znajduje się w ostrym łuku w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. Znaku 

A-27 nie stosuje się, gdy na wymagającym oznakowania odcinku drogi umieszczono bariery 

ochronne. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniono istotnie grafikę znaku. 

1.2.15. Sypki żwir 

Rys. 1.2.15. 1. Znak A-28 

Znak A-28 sypki żwir (rys. 1.2.15.1) stosuje się w celu oznakowania odcinka drogi, na którym 

istnieje możliwość wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub żwiru spod kół jadących pojazdów 

lub wzniecania kurzu w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym. Dotyczy to 

w szczególności nawierzchni tłuczniowych, nawierzchni, na których przeprowadzono 

powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej – do czasu stabilnego oblepienia ziaren 

kruszywa przez bitum, a także odcinków podbudowy tłuczniowej, na których dopuszczono 

ruch. Ponadto znak ten może być umieszczony przed wyjazdami z kamieniołomów i żwirowni. 
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Proponowana zmiana: 

Zmieniono istotnie grafikę znaku. 

 

1.2.16. Sygnały świetlne 

Rys. 1.2.16.1. Znak A-29 

Znak A-29 sygnały świetlne (rys. 1.2.16.1) umieszcza się: 

a) poza obszarem zabudowanym, jeżeli przy normalnej przejrzystości powietrza sygnały 

świetlne nie są widoczne z odległości 150 m, 

b) gdy sygnalizacja świetlna zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym, 

c) gdy sygnalizator jest umieszczony (zawieszony) wyłącznie nad jezdnią, 

d) przed każdą sygnalizacją świetlną sterującą ruchem wjazdowym na autostradę, drogę 

ekspresową lub inną drogę dwujezdniową, 

e) w innych uzasadnionych przypadkach. 

Proponowana zmiana: 

Usunięto zapis dotyczący obowiązku stosowania znaku przed pierwszą sygnalizacją 

świetlną po wjeździe do obszaru zabudowanego. W związku z wprowadzeniem w Części 

III zasad stosowania sygnalizacji świetlnej na autostradach i drogach ekspresowych oraz 

innych drogach dwujezdniowych o prędkości dopuszczalnej 80 km/h i większej, zapisano 

obowiązek stosowania tego znaku przed każdą sygnalizacją świetlną. 

1.2.17. Inne niebezpieczeństwo 

Rys. 1.2.17.1. Znak A-30 
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Znak A-30 inne niebezpieczeństwo (rys. 1.2.17.1) stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się 

do niebezpiecznych miejsc innych niż te, o których uprzedzają znaki od A-1 do A-29 i znaki od 

A-31 do A-34. 

Znak A-30 stosuje się łącznie z tabliczkami wskazującymi, za pomocą symbolu lub/oraz 

napisu, rodzaj niebezpieczeństwa, o którym ostrzega znak. Najczęściej stosowane tabliczki są 

opisane w punkcie 1.2.22. 

Inne symbole i napisy niż przedstawione na rysunkach (pkt 1.2.22) powinny być równie 

czytelne i łatwo zrozumiałe; napisy powinny być ponadto zwięzłe i jednoznaczne, jak np. 

„przełomy” – w celu ostrzeżenia o złym stanie jezdni w okresie wiosennym, „piesi” w celu 

ostrzeżenia o intensywnym ruchu pieszych po jezdni; przed miejscami szczególnie 

uczęszczanymi przez osoby niewidome należy stosować tabliczkę T-27a, przez osoby głuche 

tabliczkę T-27b. Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podających rodzaj niebezpieczeństwa 

dopuszcza się wyjątkowo w sytuacjach awaryjnych, w których znak należy umieścić 

niezwłocznie, np. w razie zalania jezdni lub znacznego parowania na skutek pęknięcia 

przewodów sieci wodociągowej lub ciepłowniczej w stopniu umożliwiającym jednak 

odbywanie się ruchu. Jeżeli na podstawie przepisów punktów 1.2.22.1. i 1.2.22.2. należy 

zastosować tabliczki T-1 lub T-2, to umieszcza się je pod tabliczkami wskazującymi rodzaj 

niebezpieczeństwa. Gdy natomiast oznacza się koniec odcinka drogi, na którym występuje 

niebezpieczeństwo, to pod powtórzonym znakiem A-30 umieszcza się tylko tabliczkę T-3. 

Ze znakiem A-30 stosowane są w szczególności następujące tabliczki wskazujące: 

a) T-10 przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; 

w miejscu tak oznakowanym, ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika 

kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu, 

b) T-11 przeprawę promową, 

c) T-12 podłużny uskok, 

d) T-13 koleiny, 

e) T-14 miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na znaku, 

f) T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze 

względu na opady deszczu, 

g) T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce, 

h) T-17 granicę państwa, 

i) T-18 nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce. 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono istotnie grafikę znaku. 

2. Tabliczki stosowane ze znakiem A-30 opisano w odrębnym punkcie. 
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1.2.18. Niebezpieczne pobocze 

Rys. 1.2.18.1. Znak A-31 

Znak A-31 niebezpieczne pobocze (rys. 1.2.18.1) umieszcza się przed odcinkami dróg 

o wąskim, miękkim, zniszczonym, zaniżonym lub zawyżonym poboczu. Znak A-31 stosuje się 

również do ostrzeżenia o zwężeniu lub końcu pobocza bitumicznego przechodzącego 

w pobocze ziemne.  

Proponowana zmiana: 

Zmieniono istotnie grafikę znaku. 

1.2.19. Oszronienie jezdni 

Rys. 1.2.19.1. Znak A-32 

Znak A-32 oszronienie jezdni (rys. 1.2.19.1) stosuje się na odcinkach dróg i obiektów 

inżynierskich w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, gdzie często zdarza się lokalne 

oszronienie jezdni.  

Znak A-32 stosowany, jako znak o zmiennej treści wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub 

oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na 

nawierzchni. 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono istotnie grafikę znaku. 
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2. Zrezygnowano z zapisu o stosowaniu znaku wyłącznie w okresie zimowym. 

1.2.20. Zator drogowy 

Rys. 1.2.20.1. Znak A-33 

Znak A-33 zator drogowy (rys. 1.2.20.1) stosuje się przed odcinkami dróg, na których ze 

względu na natężenia ruchu pojazdów często występuje blokowanie ruchu, a stojące pojazdy 

mogą nie być w porę dostrzeżone przez kierujących nadjeżdżającymi pojazdami.  

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono istotnie grafikę znaku. 

2. Usunięto zapis o stosowaniu znaku przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną ze 

względu na łuk pionowy lub poziomy. 

3. Usunięto nieprecyzyjny zapis o stosowaniu znaku, jako znaku o zmiennej treści. 

1.2.21. Wypadek drogowy 

Rys. 1.2.21.1. Znak A-34 

Znak A-34 wypadek drogowy (rys. 1.2.21.1) stosowany jest w celu ostrzeżenia o miejscu 

wypadku drogowego, w którym ze względu na osoby udzielające pomocy lub usuwające skutki 

wypadku oraz możliwość zablokowania ruchu kierujący jest obowiązany zachować szczególną 

ostrożność.  

Znak A-34 jako znak o zmiennej treści stosowany jest na odcinkach dróg objętych 

monitorowaniem, na których istnieje możliwość włączania znaku przez służby monitorujące 

ruch na drodze. 
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Proponowana zmiana: 

Zmieniono grafikę znaku na bardziej sugestywną w odbiorze. 

1.2.22. Tabliczki pod znakami ostrzegawczymi 

1.2.22.1. Tabliczka T-1  

Rys. 1.2.22.1.1. Tabliczka T-1 

Tabliczkę T-1 stosuje się w celu wskazania odległości znaku ostrzegawczego od miejsca 

niebezpiecznego. Tabliczkę T-1 umieszcza się pod znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy 

ze względów lokalnych nie można umieścić znaku w odległości określonej w punkcie 1.1.2 

oraz pod znakiem dodatkowym umieszczonym w odległości większej niż określona w punkcie 

1.1.2. Rzeczywistą odległość podaje się z dokładnością do 10 m.  

1.2.22.2. Tabliczka T-2 

Rys. 1.2.22.2.1. Tabliczka T-2 

Tabliczkę T-2 stosuje się w celu wskazania odcinka drogi o długości większej niż 500 m, na 

którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo określone znakiem ostrzegawczym. 

Długość tego odcinka podaje się w [km] z dokładnością do: 

 dla odcinków poniżej 1 km  – do 0,1 km, 

 dla odcinków powyżej 1 km  – do 0,5 km. 

Proponowane zmiany: 

1. Określono długość odcinka większą niż 500 m, jako warunek stosowania tabliczki. 

2. Doprecyzowano dokładność długości odcinka poniżej 1 km – do 0,1 km 

1.2.22.3. Tabliczka T-3 

Rys. 1.2.22.3.1. Tabliczka T-3 

Tabliczkę T-3 stosuje się w celu wskazania końca odcinka drogi, na którym niebezpieczeństwo 

było określone znakiem ostrzegawczym z tabliczką T-2. W sytuacji, gdy tabliczkę T-2 
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zastosowano ze znakiem A-3 lub znakiem A-4, znaku z tabliczką nie należy stosować 

w sytuacji opisanej w punkcie 1.2.1.3 i punkcie 1.2.1.4. 

1.2.22.4. Tabliczka T-4 

Rys.1.2.22.4.1. Tabliczka T-4 

Tabliczkę T-4 (rys. nr 1.2.22.4.1) umieszcza się pod znakiem ostrzegawczym wskazującym 

określone zagrożenie w celu wskazania rzeczywistej liczby miejsc niebezpiecznych 

wskazanych na ww. znaku, występujących bezpośrednio po sobie. W szczególności dotyczy to 

sytuacji, gdy kolejne miejsca niebezpieczne mogą być trudno rozpoznawalne lub niewidoczne 

dla kierującego. Odległości pomiędzy miejscami niebezpiecznymi są dostosowanie 

indywidualnie do danego znaku ostrzegawczego. 

 

Rys.1.2.22.4.2. Przykład zastosowania tabliczki T-4 

 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono istotnie grafikę tabliczki T-4. 

2. Sformułowano nową definicję tabliczki T-4. 
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1.2.22.5. Tabliczka T-5 

Rys.1.2.22.5.1. Tabliczka T-5 

Jeżeli liczba łuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego 

łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km, pod znakiem A-3 lub A-4 umieszcza się 

tabliczkę T-5 wskazującą początek drogi krętej oraz tabliczkę T-2 wskazującą długość odcinka. 

Na końcu ostatniego łuku oznakowanego znakiem A-3 lub A-4 z tabliczką T-4 lub tabliczkami 

T-5 i T-2 w miejscu, w którym łuk przechodzi w prostą, powtarza się taki sam znak jak na 

początku łuku z tabliczką T-3, oznaczającą koniec niebezpiecznego odcinka.  

Znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeżeli miałby on być umieszczony w odległości 

mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegawczego, uprzedzającego o niebezpiecznych 

zakrętach, umieszczonego zgodnie z zasadami podanymi w punktach 1.2.1.1. – 1.2.1.4. 

Proponowane zmiany: 

1. Usunięto zapis o ograniczeniu prędkości znakiem B-33. 

2. Uzupełniono zapis dotyczący konieczności oznakowania końca drogi krętej. 
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Rys.1.2.22.5.2. Przykład zastosowania tabliczek: T-4 (na początku) i T-3 (na końcu), do 

oznakowania trzech niebezpiecznych zakrętów 
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Rys.1.2.22.5.3. Przykład zastosowania tabliczek T-5 i T-2 
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1.2.22.6.  Tabliczka T-5a 

Rys. 1.2.22.6.1. Tabliczka T-5a ze znakiem A-30 

Jeżeli na dwupasowej jezdni dwukierunkowej pionowy łuk wypukły nie występuje w obszarze 

łuku poziomego, a nachylenie podjazdu oraz zastosowany promień wyokrąglenia powodują, że 

nie zostały zapewnione wymagane warunki widoczności określone w punkcie 1.1.2, należy taki 

podjazd oznakować znakiem ostrzegawczym A-30 inne niebezpieczeństwo z umieszczoną pod 

nim tabliczką T-5a. Znak powinien być umieszczony w odległości określonej w punkcie.1.1.2., 

mierzonej od miejsca, w którym zaczyna się odcinek niespełniający warunku widoczności na 

wyprzedzanie dla prędkości dopuszczalnej na tym odcinku. Znak umieszcza się tylko dla 

jednego kierunku ruchu – na podjeździe. 

Rys. 1.2.22.6.2. Tabliczka T-5a ze znakiem A-1 

Jeżeli na dwupasowej jezdni dwukierunkowej pionowy łuk wypukły występuje w obszarze 

łuku poziomego oraz nie są spełnione wymagane warunki widoczności określone w punkcie 

1.1.2., należy taki łuk oznakować znakiem ostrzegawczym A-1 lub A-2 z umieszczoną pod nim 

tabliczką T-5a. 
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Proponowana zmiana: 

Wprowadzono nawą tabliczkę oraz zasady jej stosowania. 

1.2.22.7. Tabliczki T-6 

Rys. 1.2.22.7.1. Tabliczka T-6a dla kierunku z pierwszeństwem 

Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu, wówczas zamiast 

znaków A-6a, A-6b, A-6c, nawet poza obszarem zabudowanym, stosuje się znak D-1 

z odpowiednią odmianą tabliczki T-6a (rys 1.2.22.7.1) pokazującą przebieg drogi 

z pierwszeństwem i dróg podporządkowanych - zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 

5.2.1.3. 

Rys. 1.2.22.7.2. Tabliczka T-6b dla kierunku z pierwszeństwem 

Jeżeli wloty dróg poprzecznych są przesunięte względem siebie, a nie można zastosować 

indywidualnego (dla każdego z nich) oznakowania, to pod znakiem A-6a, A-6b, A-6c lub D-1 

umieszcza się tabliczkę T-6b (rys. 1.2.22.7.2). Tabliczkę T-6b stosuje się także na 

skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg, np., jeżeli wloty drogi podporządkowanej 

występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub droga z pierwszeństwem 

przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia się 

schematycznie rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem 

oznacza się linią szerszą.  

Przykłady oznakowania skrzyżowań znakami A-6a, A-6b i A-6c z tabliczkami T-6b pokazano 

na rysunku 1.2.22.7.3 a), b), c).  
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a) dwie drogi podporządkowane po przeciwnych stronach 

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

Rys. 1.2.22.7.3.  Oznakowanie sąsiadujących ze sobą skrzyżowań znakami A-6a do A6c 

z tabliczkami T-6b 

W przypadku, gdy pod znakami A-6 lub D-1 umieszczono tabliczkę informującą 

o przesuniętych wlotach dróg podporządkowanych na skrzyżowaniu, tabliczkę tą należy 

również umieścić pod znakiem A-7 lub znakiem B-20. 

Rys. 1.2.22.7.4. Tabliczka T-6c dla wlotu podporządkowanego 

Pod znakiem A-7 lub znakiem B-20 może być umieszczona tabliczka T-6c, podająca przebieg 

drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu (rys. 1.2.22.7.4), której zasady stosowania 

określono w punkcie 1.2.3. 
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Rys. 1.2.22.7.5. Tabliczka T-6d dla wlotu podporządkowanego 

Jeżeli wloty dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, a nie można zastosować 

indywidualnego (dla każdego z nich) oznakowania, to pod znakiem A-7 lub B-20 umieszcza się 

tabliczkę T-6d (rys.1.2.22.7.5). Tabliczkę T-6d stosuje się także na skrzyżowaniach 

o nietypowym układzie dróg, np., jeżeli wloty drogi podporządkowanej występują tylko po 

jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub droga z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym 

zwrocie lub małym promieniu. Na tabliczce T-6d przedstawia się schematycznie rzeczywisty 

układ dróg na skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem oznacza się linią szerszą.  

Jeżeli na skrzyżowaniu występuje pas włączania lub dodatkowy pas ruchu z prawej lub lewej 

strony wylotu drogi z pierwszeństwem przejazdu, wówczas na drodze podporządkowanej 

należy umieścić pod znakiem A-7 tabliczkę T-6e oraz T-6f (rys.1.2.22.7.6). 

Rys. 1.2.22.7.6.a. Tabliczka T-6e dla pasa włączenia lubdodatkowego podporządkowanego pasa 

ruchu z prawej strony  

Przykład oznakowania skrzyżowania z pasem włączenia znakiem A-6d z tabliczkami T-6e 

pokazano na rysunku 1.2.22.7.7. 
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Rys. 1.2.22.7.6.b. Tabliczka T-6f dla pasa włączenia lub dodatkowego podporządkowanego pasa 

ruchu z lewej strony 

 

Rys. 1.2.22.7.7. Oznakowania skrzyżowania z pasem włączenia znakiem A-6d oraz A-7 

z tabliczką T-6e 

Proponowana zmiana: 

Wprowadzono nową tabliczkę T-6e oraz zasady jej stosowania. Takie oznakowanie ma 

na celu przekazanie kierującym sposobu organizacji ruchu podnosząc poziom 

bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas wjazdu na drogę z pierwszeństwem. 
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1.2.22.8. Tabliczka T-7 

Rys. 1.2.22.8.1. Tabliczka T-7 

Przed przejazdami kolejowymi bez zapór lub półzapór, szczególnie niebezpiecznymi ze 

względu na: 

a) ostry kąt (poniżej 60°) przecięcia się drogi z linią kolejową, 

b) bliskość toru kolejowego przebiegającego równolegle do osi drogi, 

c) przebieg linii kolejowej w łuku,  

należy stosować pod znakiem A-10 tabliczkę T-7 (rys.1.2.4.2.2) podającą schematycznie 

rzeczywisty układ torów i drogi na takim przejeździe. 

1.2.22.9. Tabliczka T-8 

Rys. 1.2.22.9.1. Tabliczka T-8 

Tabliczkę T-8 (rys. 1.2.22.9.1) stosuje się w celu ostrzeżenia kierujących pojazdami 

nieszynowymi przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na torowisko 

tramwajowe, zaleca się stosować znak A-21 z tabliczką T-8. Dopuszcza się również stosowanie 

tabliczki T-8 ze znakiem A-30. Dopuszcza się stosowanie odmian tabliczki T-8 dostosowanych 

do organizacji ruchu. 
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1.2.22.10.  Tabliczka T-9 

Rys. 1.2.22.10.1. Tabliczka T-9 

umieszcza się Tabliczkę T-9 umieszcza się pod znakiem A-22 lub A-23 w celu wskazania 

rzeczywistej wartość spadku/wzniesienia z dokładnością do 1%. 
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1.2.22.11.  Tabliczka T-10 

Rys. 1.2.22.11.1. Tabliczka T-10 

Tabliczkę T-10 (rys. 1.2.22.1.1) umieszcza się przed takimi miejscami przecięcia drogi przez 

bocznicę kolejową lub tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną sporadycznie 

np. w celach turystycznych, na których ruch na drodze podczas przejeżdżania (przetaczania) 

pociągu jest wstrzymywany przez pracownika kolei. W przypadkach określonych w punkcie 

1.2.4.1. pod tabliczką T-10 można umieścić tabliczkę T-7. 

Proponowana zmiana: 

Zaproponowano nową grafikę tabliczki 

1.2.22.12.  Tabliczka T-11 

Rys. 1.2.22.12.1. Tabliczka T-11 

Tabliczkę T-11 (rys. 1.2.22.2.1) umieszcza się przed dojazdem do promu. Bezpośrednio przed 

miejscem wjazdu na prom powinien być umieszczony znak B-32d uzupełniony ewentualnie 

sygnalizacją świetlną z sygnałem czerwonym. 

1.2.22.13.  Tabliczka T-12 

Rys. 1.2.22.13.1. Tabliczka T-12 

Tabliczkę T-12 (rys. 1.2.22.3.1) umieszcza się przed początkiem podłużnego uskoku 

nawierzchni, powstałego wskutek okresowo przerywanych robót drogowych lub podczas 

trwania takich robót. 
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1.2.22.14.  Tabliczka T-13 

Rys. 1.2.22.14.1. Tabliczka T-13 

Tabliczkę T-13 (rys. 1.2.22.4.1) umieszcza się pod znakiem A-11 przed początkiem odcinka 

jezdni, na nawierzchni, której występują koleiny. 

1.2.22.15. Tabliczki T-14 

Tabliczkę T-14 stosuje się przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi na 

podstawie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonanej przez audytora bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Znak A-30 z tabliczką pokazującą rodzaj zdarzeń drogowych umieszcza się 

wtedy, kiedy nie ma możliwości szybkiej poprawy istniejących warunków bezpieczeństwa 

ruchu. Tabliczki te są następujące: 

Rys. 1.2.22.15.1. Tabliczka T-14 
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a) tabliczka T-14 (rys. 1.2.22.15.1), którą umieszcza się przed miejscem potrąceń 

pieszych 

Rys. 1.2.22.15.2. Tabliczka T-14a 

b) tabliczka T-14a (rys. 1.2.22.15.2), którą umieszcza się przed miejscem zderzeń 

z poprzedzającymi pojazdami 

Rys. 1.2.22.15.3. Tabliczka T-14b 

c) tabliczka T-14b (rys. 1.2.22.15.3), którą umieszcza się przed miejscem zderzeń 

czołowych pojazdów 

Rys. 1.2.22.5.4. Tabliczka T-14c 
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d) tabliczka T-14c (rys. 1.2.22.5.4), którą umieszcza się przed miejscem zderzeń 

z tramwajami 

Rys. 1.2.22.5.5. Tabliczka T-14d 

e) tabliczka T-14d (rys. 1.2.22.5.5), którą umieszcza się przed przejazdem kolejowym, 

na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania 

wypadków. 

Rys. 1.2.22.15.6. Tabliczka T-14e 

f) tabliczka T-14e (rys. 1.2.22.15.6), którą umieszcza się przed miejscem zderzeń 

bocznych pojazdów 

Proponowana zmiana: 

Zaproponowano nowe grafiki tabliczek 
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1.2.22.16.  Tabliczka T-15 

 

Rys. 1.2.22.16.1. Tabliczka T-15 

Tabliczkę T-15 (rys. 1.2.22.16.1) umieszcza się przed miejscem zdarzeń drogowych 

spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu albo 

mżawki – po przeprowadzeniu analizy przez audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Proponowana zmiana: 

Zaproponowano nową grafikę tabliczki 

1.2.22.17.  Tabliczka T-16 

Tabliczkę T-16 i jej odmianę stosuje się przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane 

często wjeżdżają na drogę, np. przy wyjazdach z garaży straży pożarnej.  

W wymienionych miejscach umieszcza się: 

Rys. 1.2.22.17.1. Tabliczka T-16 

a) tabliczkę T-16 (rys. 1.2.22.17.1), jeżeli na drogę wyjeżdżają pojazdy straży pożarnej, 
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Rys. 1.2.22.17.2. Tabliczka T-16a 

b) tabliczkę T-16a (rys. 1.2.22.17.2), jeżeli na drogę wyjeżdżają karetki pogotowia 

ratunkowego. 

Tabliczki T-16 i T-16a stosuje się samodzielnie bezpośrednio przed miejscem wyjazdu. 

Proponowana zmiana: 

Zaproponowano nową grafikę tabliczki 

 

1.2.22.18.  Tabliczka T-17 

Rys. 1.2.22.17.1. Tabliczka T-17 

Tabliczkę T-17 (rys. 1.2.22.18.1) stosuje się bez względu na to, czy ruch przez granicę jest 

otwarty, a więc zastosowano znak F-1, czy zamknięty, a więc zastosowano znak F-2. Odległość 

umieszczenia znaku A-30 z tabliczką T-17 należy ustalać w stosunku do znaku B-32, jeżeli 

przekraczanie granicy jest dozwolone, a do znaku F-2 - jeżeli jest zabronione. 

1.2.22.19. Tabliczka T-18 

Tabliczkę T-18 i jej odmiany stosuje się przed takimi miejscami, w których występuje 

nieoczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi lub kierunku ruchu. 
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Rys. 1.2.22.19.1. Tabliczka T-18 

Tabliczka T-18 (rys. 1.2.22.19.1) wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu 

najpierw w lewo, a potem w prawo.  

W celu wskazania innego przebiegu drogi lub kierunku ruchu stosuje się odpowiednio:  

 tabliczkę T-18a (rys. 1.2.22.19.2), gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje 

najpierw w prawo, a potem w lewo, 

 

Rys. 1.2.22.19.2. Tabliczka T-18a 

 tabliczkę T-18b (rys. 1.2.22.19.3), gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje 

w prawo, a potem w lewo 

Rys. 1.2.22.19.3. Tabliczka T-18b 
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 tabliczkę T-18c (rys. 1.2.22.19.4), gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje 

w prawo. 

 

Rys. 1.2.22.19.4. Tabliczka T-18c 

 

 

Rys. 1.2.22.19.5. Tabliczka T-18d 

Tabliczkę T-18d (rys. 1.2.22.19.5) zaleca się stosować przed miejscami, gdy na jezdni 

występują wyspy w osi jezdni. W przypadku występowania zespołu wysp znak A-30 z 

tabliczką T-18d stosuje się przed pierwszymi wyspami (dla obu kierunków) a pod znakami 

umieszcza się tabliczkę T-2. 

Tabliczki T-18 stosuje się niezależnie od liczby pasów. 

Proponowane zmiany: 

1. Zaproponowano nową grafikę tabliczki. 

2. Wprowadzono nową tabliczkę T-18d. 
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1.2.22.20. Tabliczka T-19 

Rys. 1.2.22.20.1. Tabliczka T-19 

Znak A-14 z tabliczką T-19 wskazującą na malowanie znaków poziomych stosuje się w czasie, 

gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową oznakowania 

poziomego (malowanie, nakładanie oznakowania grubowarstwowego lub taśm). 

1.2.22.21. Tabliczka T-27a 

Rys. 1.2.22.21.1. Tabliczka T-27a 

Znak A-30 z tabliczką T-27a (rys. 1.2.22.21.1) należy stosować przed miejscami szczególnie 

uczęszczanymi przez osoby niewidome i słabowidzące. 

Tabliczki te można stosować w celu dodatkowego poinformowania i ostrzeżenia kierujących 

pojazdami o tym, że z przejścia dla pieszych w znacznym stopniu korzystają osoby niewidome 

i słabowidzące. 

 

Proponowana zmiana: 

Wprowadzono nową tabliczkę i zasady jej stosowania. 
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1.2.22.22. Tabliczka T-27b 

Rys. 1.2.22.22.1. Tabliczka T-27b  

Znak A-30 z tabliczką T-27b (rys. 1.2.22.22.1) należy stosować przed miejscami szczególnie 

uczęszczanymi przez osoby głuche i niedosłyszące. 

Tabliczki te można stosować w celu dodatkowego poinformowania i ostrzeżenia kierujących 

pojazdami o tym, że z przejścia dla pieszych w znacznym stopniu korzystają osoby głuche 

i niedosłyszące. 

Proponowana zmiana: 

Wprowadzono nową tabliczkę i zasady jej stosowania. 



 

 

 

 

Szczegółowe warunki techniczne 

dotyczące znaków drogowych 

pionowych kategorii B 

i warunki stosowania ich na drogach 
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2. Znaki zakazu 

2.1.  Zasady ogólne 

2.1.1. Funkcja, kształt i wymiary znaków 

Znaki zakazu służą do: 

 zamykania lub ograniczania wjazdu pojazdów, 

 zabraniania wykonywania określonych manewrów, np. skręcanie lub wyprzedzanie, 

 wprowadzania zasad ruchu jednokierunkowego, 

 zabraniania zatrzymywania lub postoju pojazdów albo jego ograniczenia. 

Podstawowe wymiary znaków zakazu i znaków uchylających zakaz są przedstawione na 

rysunku 2.1.1.1 i podane w tabeli 2.1. Podane w tablicy wymiary średnicy ośmiokątnego znaku 

B-20 odnoszą się do średnicy koła wpisanego w ośmiokąt. Wymiary prostokątnych znaków 

B39, B-40, B-43 i B-44 podano w rozdziale 8. 

 

Rys. 2.1.1.1. Kształt i podstawowe wymiary znaków zakazu i uchylenia zakazu 
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Tabela 2.1.1.1. Wymiary znaków zakazu i znaków uchylających zakaz 

 

Grupa wielkości 

znaków 

Średnica 

[mm] 

Szerokość [mm] 

Moduł 

[mm] 
Obrzeża 

znaku 

Obwódki znaku 

uchylającego 

zakaz 

Ukośnego 

pasa znaku uchylającego 

zakaz 

Obwódki 

technologicznej 

d s g p t a 

duże 1000 100 10 150 10 100 

średnie 800 80 8 120 8 80 

małe 600 60 6 90 6 60 

mini 400 40 4 60 4 40 

 

Z uwagi na różne funkcje spełniane przez znaki zakazu, dla niektórych z nich ustalono znaki 

uchylające wyrażane przez nie zakazy; są to znaki B-24 dla B-23, B-27 dla B-25, B-28 dla 

B26, B-30 dla B-29, B-34 dla B-33 i B-42 dla dowolnej liczby wymienionych znaków zakazu. 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono do stosowania cztery zamiast pięciu grup wielkości znaków – jest to 

zgodne z wymaganiami Konwencji Wiedeńskiej; doświadczenia krajów europejskich, 

np. niemieckie, wskazują, że znaki o wymiarach zbliżonych do grupy duże (D), w sposób 

czytelny przekazują niezbędne informacje kierującym poruszającym się po autostradach 

i drogach ekspresowych; dodatkową korzyścią jest zmniejszenie kosztów oznakowania, 

bez pogorszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Zwiększono średnicę znaków dużych (D) do 1000 mm. 

3. Zmieniono pozostałe parametry znaków duże (D) jako konsekwencję zwiększenia 

średnicy znaków dużych (D). 

4. Zmieniono grafikę znaków uchylających zakaz; takie rozwiązanie spowoduje obniżenie 

kosztu produkcji znaku, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowości odbioru 

przekazywanego komunikatu przez kierujących pojazdami; zmiana nie spowoduje 

pogorszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. W przypadku znaków kategorii B zmieniono grafikę niektórych z nich; symbole na 

znakach są lepiej odbierane przez uczestników ruchu i jednocześnie nawiązują do 

aktualnie istniejących realiów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

2.1.2. Sposób umieszczania znaków 

Jeżeli na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma 

bezpośredniego połączenia z prawą jezdnia, to sposób umieszczania znaków zakazu w rejonie 

takiego skrzyżowania przedstawiono na rys. 2.1.2.1. 

 

Rys. 2.1.2.1. Sposób umieszczania znaków zakazu na drodze dwujezdniowej 

W przypadku, gdy nie występuje potrzeba utrzymywania zakazu do najbliższego skrzyżowania, 

wówczas należy zastosować znak uchylający zakaz. Zasady i sposób uchylania zakazów 

wyrażonych znakami od B-35 do B-38 opisano w punkcie 2.2.24. Znaki B-39 i B-43 

obowiązują do ich odwołania odpowiednio znakami B-40 i B-44.  

W celu wprowadzenia zakazu obowiązującego w całym obszarze zabudowanym, z wyjątkiem 

odcinków dróg, na których zakaz został zmieniony lub uchylony innym znakiem, znak zakazu 

umieszcza się pod znakiem D-42. 

Znaki zakazu umieszcza się pod wszystkimi znakami D-42 wyznaczającymi dany obszar 

zabudowany. Znaki odwołujące zakazy stosuje się tylko wówczas, gdy istnieje potrzeba uchylenia 

zakazu przed znakiem D-43. 

Znaki zakazu odnoszące się do kierunku jazdy oraz zabraniające wjazdu pojazdów 

o określonych wymiarach, masie lub naciskach osi nie dotyczą kierujących pojazdami 

szynowymi poruszającymi się po wyznaczonych dla nich trasach. Oznacza to, że pod znakami 

wskazującymi odmienny sposób jazdy niż wynikający z przebiegu trasy pojazdu szynowego 

nie należy umieszczać tabliczki z napisem wyłączającym pojazdy szynowe.  
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Jeżeli znaki zakazu wprowadza się ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów, to należy 

ustalić, czy ich obowiązywanie nie powinno ograniczać się np. do godzin szczytu, pory doby 

lub innego okresu charakterystycznego dla warunków lokalnych. Zakazy wyrażone znakami 

mogą być też ograniczone do niektórych uczestników ruchu. Wyjątków takich nie należy 

stosować 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 precyzujące znaczenie znaku zakazu, w szczególności informujące, jakich 

pojazdów znak dotyczy, np. podające ich rodzaj lub masę, należy umieszczać na tabliczce pod 

znakiem lub na tarczy znaku.  

Napisy określające okres obowiązywania znaku zakazu w ciągu doby podaje się w pełnych 

godzinach, przy czym należy stosować napis wymieniający okres obowiązywania zakazu, 

np. w godz. 7-10 i 15-19.  

Napisy na tabliczkach, w zależności od długości tekstu, powinny mieć wysokość nie mniejszą 

niż grupa wielkości II, przy czym napis powinien być tak skomponowany, aby szerokość 

tabliczki nie była większa niż średnica znaku. Na tabliczkach napisy grupy wielkości 

I dopuszcza się tylko w wypadku, gdy na drodze obowiązuje prędkość nie większa niż 

30 km/h. 

Jeżeli istnieje potrzeba wyłączenia z zakazu niektórych uczestników ruchu lub rodzajów 

pojazdów, to należy stosować zwrot „Nie dotyczy…”. Napisy powinny określać rodzaj 

pojazdów lub uczestników ruchu. Nie należy stosować sformułowań ogólnikowych, np. Nie 

dotyczy ruchu lokalnego.  

Liczby określające na znaku szerokość lub wysokość pojazdu powinny być podawane 

z dokładnością do 0,1 m, przy czym w liczbie całkowitej nie podaje się zera po przecinku. 

Długość pojazdu podaje się w metrach całkowitych, bez zaznaczenia zera po przecinku, zaś 

masę i nacisk osi - w tonach z dokładnością do 0,5 t, przy czym w liczbie całkowitej nie podaje 

się zera po przecinku. 

Właściwy organ zarządzający ruchem na drogach umieszcza pod znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, 

B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, tabliczkę z napisem „Dotyczy także” i symbolem osoby 

niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29 w przypadku stwierdzenia występowania 

zagrożenia bezpieczeństwa osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku 

umieszczenia pod znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39 tabliczki z 

napisem „Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej, szerokość tabliczki powinna 

być równa szerokości znaku. 

Dla wyrażenia zakazu wjazdu kilku rodzajów pojazdów dopuszcza się umieszczenie dwóch lub 

trzech symboli odpowiednich pojazdów na jednej tarczy, zgodnie z zasadami opisanymi 

w punkcie 2.2.4. 

Proponowane zmiany: 

1. Zaproponowano, aby litery i cyfry w grupie wielkości I były stosowane tylko na znakach 

i tabliczkach umieszczonych na drogach o dozwolonej prędkości nie większej niż 30 km/h 

oraz drogach dla rowerów; przy wyższych dopuszczalnych prędkościach kierujący nie 

jest w stanie odczytać informacji skierowanej do niego. 

2. Dodano zapis umożliwiający zastosowanie m.in. pod B-1 tabliczki z napisem „Dotyczy 

także oraz tabliczkę T-29 informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub 

kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się"; takie 
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rozwiązanie związane jest z werdyktem Trybunału Konstytucyjnego, a także 

występujących konieczności bezwzględnego stosowania się m.in. do znaku B-1 przez 

wszystkich kierujących pojazdami. 

2.1.3. Tabliczki T-20 i T-21 

Jeżeli zakaz wyrażony znakami B-33, B-35, B-36, B-37, B-38, B-41 obowiązuje pomiędzy 

skrzyżowaniami na odcinku o długości do 500 m, to dopuszcza się umieszczanie pod znakiem 

tabliczki T-20 (rys. 2.1.3.1.) wskazującej długość odcinka drogi, na którym zakaz obowiązuje. 

Rys. 2.1.3.1. Tabliczka T-20 

Jeżeli ze względu na warunki lokalne nie można umieścić znaku w miejscu, od którego ma 

obowiązywać, lub istnieje wątpliwość co do miejsca, do którego lub w którym zakaz 

obowiązuje (np. skręcania), to znak umieszcza się w odpowiedniej odległości od tego miejsca, 

łącznie z tabliczką T-21 (rys. 2.1.3.2.) podającą tę odległość.  

Rys. 2.1.3.2.Tabliczka T-21 

W celu uprzedzenia kierującego o istniejącym zakazie ruchu określonego rodzaju pojazdów, 

można stosować następujące znaki: 

 F-5 uprzedzenie o zakazie (pkt. 6.2.3.1), który uprzedza o znaku zakazu 

umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku, 

 F-6 znak uzupełniający umieszczany przed skrzyżowaniem (pkt. 6.2.3.2), który 

uprzedza wskazanym na nim odpowiednim znakiem o niebezpieczeństwie lub 

zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze. 

Proponowane zmiany: 

Zaproponowano stosowanie fakultatywnego stosowania znaków F-5 i F-6. Takie 

rozwiązanie spowoduje zmniejszenie liczby znaków o stosunkowo dużej powierzchni, 

które zasłaniają inne znaki; praktyka wskazuje, że często umieszczanie tych znaków jest 

zbędne. Szczegółowe zasady stosowania znaków F-6 i F-7 przedstawiono w punkcie 

6.2.3.2 i 6.2.3.3. 
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2.2. Opisy szczegółowe 

2.2.1. Znaki zakazu ruchu lub wjazdu wszelkich pojazdów 

2.2.1.1. Zakaz ruchu w obu kierunkach 

Rys. 2.2.1.1.1. Znak B-1 

Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach (rys. 2.2.1.1.1) stosuje się w celu zamknięcia odcinka 

drogi dla ruchu wszelkich pojazdów. Przyczynami zamknięcia ruchu na drodze są 

w szczególności:  

 prowadzenie robót w pasie drogowym,  

 zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, 

obiektu mostowego itp.,  

 przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,  

 przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów 

komunikacji miejskiej lub taksówek. 

Jeżeli dopuszcza się odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem 

należy stosować tekst albo tekst wraz z symbolem pojazdu, zgodnie z konstrukcja określoną  

w punkcie 8, np. Nie dotyczy pojazdów komunikacji publicznej, Nie dotyczy TAXI, Nie dotyczy 

samochodów osobowych, Nie dotyczy pojazdów służb miejskich (przez pojęcie pojazdy służb 

miejskich należy rozumieć pojazdy straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz 

przedsiębiorstw: oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg, wodociągowo-

kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp.), Nie dotyczy 

mieszkańców posesji od nr... do nr... ulicy.., Nie dotyczy… i symbol pojazdu. 

Jeżeli znak B-1 jest umieszczany na wylocie skrzyżowania, to na wlotach pozostałych dróg, 

odpowiednio do warunków lokalnych, stosuje się znaki dopełniające: zakazu B-21 i B-22, 

znaki nakazu od C-1 do C-8 lub znaki F-6.  

W wypadku, gdy pod znakiem B-1 umieszczono tabliczkę z napisem „Nie dotyczy..”, wówczas 

pod zastosowanymi dopełniającymi znakami zakazu lub nakazu należy również umieścić 

tabliczki z takimi samymi napisami.  

Przykłady zastosowania znaku B-1 przedstawiono na rysunku 2.2.1.1.2. 
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a) przy skrzyżowaniu 

 

b) poza skrzyżowaniem 

 

Rys. 2.2.1.1.2.  Zastosowanie znaku B-1 

Stosując znaki dopełniające należy uwzględnić to, że znak B-21 zabrania również zawracania. 

Podobnie zabronienie tego manewru może wynikać ze znaków nakazu. 

Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia zakazu wykonywania tylko manewru skrętu w lewo, to 

pod znakiem B-21 należy zastosować tabliczkę z napisem Nie dotyczy zawracania. 
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Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się, w jakich godzinach 

obowiązuje, np. w godz. 18-21 (rys. 2.2.1.1.3). 

Rys. 2.2.1.1.3. Znak B-1 obowiązujący w określonych godzinach 

2.2.1.2. Zakaz wjazdu 

 

Rys. 2.2.1.2.1. Znak B-2 

Znak B-2 zakaz wjazdu (rys. 2.2.1.2.1) stosuje się w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich 

pojazdów na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku.  

Znak B-2 stosuje się:  

a) na drogach, na których ustalono jeden kierunek ruchu (rys. 2.2.1.2.2),  

b) na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych, jeżeli szerokość pasa dzielącego 

jezdnie jest większa niż 6 m; znak umieszcza się przy lewej jezdni, również 

w miejscach do zawracania (rys. 2.2.1.2.3),  

c) na wysepkach kanalizujących ruch, jeżeli nie można umieścić znaku C-9 

(rys. 2.2.1.2.4),  

d) w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z obiektu przydrożnego, np. parkingu, 

stacji paliwowej (rys. 2.2.1.2.5); w obiektach zajmujących znaczną powierzchnię 

znak ten można umieścić również dla wskazania, że wyjazd z obiektu, w miejscu 

wjazdu do niego jest zabroniony,  

e) jeżeli istnieje potrzeba zamknięcia z jednej strony wjazdu na drogę dwukierunkową 

(rys 2.2.1.2.2). 

Jeżeli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierunku tylko dla określonych pojazdów np.: 
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 zespołu ratownictwa medycznego,  

 pojazdów straży pożarnej,  

 autobusów komunikacji publicznej,  

 rowerów,  

wówczas na wlocie, na którym dopuszcza się wjazd dla tych pojazdów, umieszcza się znak B-2 

z tabliczką, na której stosuje się tekst albo tekst wraz z symbolem określającym pojazdy, 

których zakaz nie dotyczy, np. Nie dotyczy karetek pogotowia,  Nie dotyczy pojazdów straży 

pożarnej, Nie dotyczy MZA, Nie dotyczy… i np. symbol roweru lub wózka rowerowego. Na 

przeciwległym wlocie umieszcza się odpowiednio znak F-18, F-18a, F-18b (rys. 6.2.10.1.1) lub 

znak D-3 z tabliczką jak pod znakiem B-2. 

Dwukierunkowy ruch rowerów lub wózków rowerowych na jezdni drogi jednokierunkowej 

może być wprowadzony tylko na drogach w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna 

prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów nie jest wyższa niż w ustawie z dnia 20 czerwca  

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

Jeżeli na wylocie ze skrzyżowania zastosowano znak B-2, to na wlotach pozostałych umieszcza 

się odpowiednio znaki dopełniające z tabliczkami o tej samej treści, jaką zastosowano pod 

znakiem B-2 (rys. 2.2.1.2.6). Na rysunku 2.2.1.2.2 przedstawiono przykład zastosowania znaku 

B-2 na drodze jednokierunkowej oraz na drodze dwukierunkowej. 
 

Rys. 2.2.1.2.2. Zastosowanie znaku B-2 na drodze jednokierunkowej  

oraz na drodze dwukierunkowej 
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Rys. 2.2.1.2.3. Zastosowanie znaku B-2 na drodze o dwóch jezdniach jednokierunkowych 

Rys. 2.2.1.2.4. Zastosowanie znaku B-2 na wysepce kanalizującej ruch 
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Rys. 2.2.1.2.5. Zastosowanie znaku B-2 w obiekcie przydrożnym 

Rys.2.2.1.2.6. Zastosowanie znaku B-2 na drodze dwukierunkowej, na której 

dopuszczono ruch w jednym kierunku dla określonego rodzaju pojazdów. 
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2.2.2. Znaki zakazu wjazdu pojazdów o symbolu przedstawionym na znaku  

2.2.2.1. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych 

Rys.2.2.2.1.1. Znak B-3 

Znak B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych 

(rys.2.2.2.1.1.) stosuje się na odcinkach dróg o nieodpowiedniej szerokości lub nośności 

obiektów, gdzie ruch pojazdów silnikowych nie może być dopuszczony i zezwala się tylko na 

wjazd motocykli jednośladowych.  

2.2.2.2. Zakaz wjazdu autobusów 

Rys.2.2.2.2.1. Znak B-3a 

Znak B-3a zakaz wjazdu autobusów (rys. 2.2.2.2.1.) stosuje się w celu wyeliminowania ruchu 

autobusów np. z obszarów o charakterze turystycznym. Jeżeli w obszarze objętym zakazem 

dopuszcza się ruch autobusów komunikacji publicznej, pod znakiem B-3a umieszcza się 

tabliczkę z napisem określającym rodzaj autobusów wyłączonych z zakazu. Przy stosowaniu 

znaków B-3a zaleca się podanie informacji o parkingach z miejscami przeznaczonymi dla 

autobusów. 
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2.2.2.3. Zakaz wjazdu motocykli i czterokołowców 

Rys.2.2.2.3.1. Znak B-4 

Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli i czterokołowców (rys. 2.2.2.3.1.) stosuje się na drogach, na 

których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany przez motocykle. Hałas taki może być uciążliwy 

dla osób przebywających w pobliżu drogi, np. w szpitalach, w budynkach przy wąskich 

ulicach, zwłaszcza staromiejskich, w zwartej zabudowie, w parkach. 

Proponowane zmiany: 

1. Do nazwy znaku dodano wyrażenie „i czterokołowców”; proponowana zmiana ma na 

celu dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów uwzględniających pojawienie 

się w ostatnich latach znacznej liczby czterokołowców; zaproponowana zmiana wymaga 

zmian w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych. 

2. Zmiana wyglądu znaku – odbicie lustrzane – ma na celu ujednolicenie wyglądu znaków 

grupy B; zaproponowana zmiana wymaga zmian w rozporządzeniu o znakach 

i sygnałach drogowych. 

2.2.2.4. Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych 

Rys.2.2.2.4.1. Znak B-5 

Znak B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych (rys.2.2.2.4.1) stosuje się w celu 

wyeliminowania ruchu:  

 samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,  

 ciągników samochodowych, 
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 pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej 3,5 t,  

 ciągników rolniczych, 

 pojazdów wolnobieżnych. 

Znak B-5 stosuje się przede wszystkim na drogach, na których występuje np. duże natężenie 

ruchu lub występują trudne warunki drogowe, np. mała szerokość jezdni, małe promienie 

łuków na skrzyżowaniach. Ponadto, znak ten może być zastosowany, gdy występuje potrzeba 

wyeliminowania ruchu pojazdów ciężarowych z zabytkowych czy reprezentacyjnych dzielnic.  

W wypadku, gdy zakaz wjazdu ma dotyczyć samochodów ciężarowych o określonej 

dopuszczalnej masie całkowitej, np. ponad 5t, na znaku podaje się wartość tej masy 

(rys. 2.2.2.4.2). 

Rys. 2.2.2.4.2. Znak B-5 podający na znaku masę pojazdu 

Znak B-5 z tabliczką podającą wartość całkowitą masy pojazdu (rys.2.2.2.4.3) można stosować 

wyłącznie na znaku F-6. 

Rys.2.2.2.4.3. Znak B-5 z tabliczką podającą dopuszczalną masę całkowitą pojazdu 
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2.2.2.5. Zakaz wjazdu ciągników rolniczych 

Rys.2.2.2.5.1. Znak B-6 

Znak B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych (rys. 2.2.2.5.1) stosuje się na drogach, na których 

występuje np. duże natężenie ruchu, a poruszanie się ciągników powodowałoby tamowanie 

ruchu.  

Należy pamiętać, że znak ten dotyczy również pojazdów wolnobieżnych. W razie konieczności 

wprowadzenia zakazu wjazdu tylko pojazdów wolnobieżnych, pod znakiem B-6 należy 

umieścić tabliczkę z napisem Dotyczy tylko pojazdów wolnobieżnych.  

Na podstawie badań i analiz ruchu można tworzyć w miastach obszary bez ruchu ciągników 

rolniczych i pojazdów wolnobieżnych (rys. 2.2.2.5.2).  

Rys. 2.2.2.5.2. Sposób oznakowania obszaru miasta bez ruchu ciągników rolniczych 

 

Poza miastami znak B-6 stosuje się na tych odcinkach dróg, na których występuje potrzeba 

wyeliminowania ruchu powolnego i istnieje możliwość przeniesienia go na inne drogi lub 

drogę równoległą do danej drogi. 
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2.2.2.6. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami 

Rys. 2.2.2.6.1. Znak B-7 

Znak B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami (rys. 2.2.2.6.1) stosuje się w celu 

wyeliminowania z ruchu na drodze pojazdów silnikowych z przyczepą dwu- lub więcej osiową, 

z wyłączeniem naczepy, jeżeli pojazdy te mogą stanowić utrudnienie ruchu innych pojazdów. 

Warunki te mogą występować zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu lub 

o niekorzystnych warunkach drogowych, np. na spadkach lub śliskiej jezdni. 

Znak ten może być również stosowany w miejscach, gdzie skręcanie, np. ze względu na wąską 

jezdnię lub ostry kąt krzyżujących się dróg jest utrudnione albo zawracanie na drodze bez 

przejazdu jest niemożliwe. 

W celu dopuszczenia wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami o określonej dopuszczalnej 

masie całkowitej, na znaku podaje się wartość dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy 

(rys. 2.2.2.6.2). Napis określający masę odnosi się do przyczepy, a w przypadku ciągnięcia 

dwóch przyczep - odnosi się do sumy ich dopuszczalnych mas całkowitych.  

Rys. 2.2.2.6.2. Znak B-7 podający dopuszczalną masę całkowitą przyczepy 

Znak B-7 z tabliczką podającą wartość dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy 

(rys.2.2.2.6.3) można stosować wyłącznie na znaku F-6. 
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Rys. 2.2.2.6.3. Znak B-7 z tabliczką podającą dopuszczalnąj masę całkowitą przyczepy 

 

2.2.2.7. Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych  

Rys. 2.2.2.7.1. Znak B-8 

Znak B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych (rys. 2.2.2.7.1) stosuje się w celu 

wyeliminowania ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy, gdy poruszanie 

się ich w szczególności tamuje ruch lub utrudnia wyprzedzanie. 

Poza miastami znak B-8 stosuje się na tych drogach, na których występuje potrzeba 

wyeliminowania pojazdów zaprzęgowych i istnieje możliwość przeniesienia ruchu tych 

pojazdów na inne drogi.  

Z zakazu mogą być wyłączone np. dorożki przez umieszczenie pod znakiem tabliczki 

z napisem: Nie dotyczy dorożek.  

W miastach można tworzyć obszary wyłączone z ruchu pojazdów zaprzęgowych według zasad 

opisanych w punkcie 2.2.2.5. 
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2.2.2.8. Zakaz wjazdu rowerów 

Rys. 2.2.2.8.1. Znak B-9 

Znak B-9 zakaz wjazdu rowerów (rys. 2.2.2.8.1), wyrażający zakaz ruchu rowerów, stosuje się 

w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów przede wszystkim z dróg o dużym natężeniu 

ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiącej niebezpieczeństwo dla jadących 

rowerami. 

Ponadto znak B-9 stosuje się także na drogach, w obrębie, których lub w pobliżu, których 

wyznaczono drogę dla rowerów, a znak nakazujący korzystanie z tej drogi może nie być 

widoczny dla kierujących rowerami. Znak B-9 stosuje się w szczególności wzdłuż odcinków 

dróg, gdy jest zapewniona obsługa ruchu rowerowego przez inne trasy alternatywne. 

Wskazanym jest podanie kierunku dojazdu do takiej trasy. Przed miejscem umieszczenia znaku 

B-9, na odcinku drogi poprzedzającym stosuje się odpowiedni znak (np. F-5, F-6) w celu 

poinformowania kierujących rowerami, że wjazd rowerów jest zabroniony i poprowadzenia 

tych uczestników ruchu na część drogi dla nich przeznaczoną. 

Przykład zastosowania znaku B-9 przedstawiono na rys. 2.2.2.8.2. 
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Rys. 2.2.2.8.2. Zastosowanie znaku B-9 

Proponowana zmiana: 

Docelowo proponuje się zmianę opisu znaczenia znaku z „zakaz wjazdu rowerów” na zakaz 

ruchu rowerów”  

2.2.2.9. Zakaz wjazdu motorowerów 

Rys. 2.2.2.9.1. Znak B-10 

Znak B-10 zakaz wjazdu motorowerów (rys. 2.2.2.9.1) stosuje się na tych drogach, na których 

nie dopuszcza się ruchu tych pojazdów, np. w pobliżu parków narodowych. Znak ten może być 

umieszczony jako uzupełnienie znaku B-4 (pkt.  2.2.2.3), znaku, B-3/4 (pkt. 2.2.4) lub 

samodzielnie, jeżeli ruch pojazdów silnikowych jest już zamknięty na poprzedzającym odcinku 

drogi. Znak B-10, symbol motoroweru, może być umieszczony wspólnie z innymi symbolami, 

jak przedstawiono na rysunku 2.2.4.2.4 (pkt. 2.2.4). 
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2.2.2.10. Zakaz wjazdu wózków rowerowych 

Rys. 2.2.2.10.1. Znak B-11 

Znak B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych (rys. 2.2.2.10.1) stosuje się na drogach, 

a zwłaszcza ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu i poruszanie się tych pojazdów 

tamuje ruch, w szczególności przez utrudnienie wyprzedzania. 

Przed miejscem umieszczenia znaku B-11, na odcinku drogi poprzedzającym stosuje się 

odpowiedni znak (np. F-5, F-6) w celu poinformowania kierujących wózkami rowerowymi  

o dopuszczalnym kierunku kontynuowania ruchu przez te pojazdy. 

2.2.2.11.   Zakaz wjazdu wózków ręcznych 

Rys. 2.2.2.11.1. Znak B-12 

Znak B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych (rys.2.2.2.11.1) stosuje się w analogicznych 

sytuacjach jak znak B-11. 

Proponowana zmiana: 

Należy usunąć z katalogu znaków pionowych z powodu niewystępowania tego typu 

transportu. Praktycznie znak ten nie występuje w warunkach drogowych. 
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2.2.3. Zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary niebezpieczne  

2.2.3.1. Zasady ogólne  

W celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, 

dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy 

pomarańczowej, stosuje się znaki B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub 

łatwo zapalnymi, B-13a zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi albo B-14 zakaz 

wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę.  

Znaki stosuje się w wypadku, gdy jest możliwe skierowanie ruchu na drogę alternatywną, po 

której mogą poruszać się pojazdy przewożące towary niebezpieczne np. na: obwodnicę miasta, 

położony poniżej ujęcia wody most, drogę omijającą tunel, itp. 

Proponowane zmiany: 

1. Utworzono punkt grupujący znaki zakazujące wjazdu pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne. 

2. Utworzono punkt dotyczący zasad ogólnych dotyczących stosowania znaków 

zakazujących wjazdu pojazdów przewożących towary niebezpieczne. 

2.2.3.2. Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi  

Rys. 2.2.3.2.1. Znak B-13 

Znak B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi 

(rys. 2.2.3.2.1) stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, lub gazy palne klasy 2, w ilościach, dla których 

wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. 

Znak B-13 umieszcza się na drogach, po których przewożenie towarów wybuchowych lub 

łatwo zapalnych może stanowić duże zagrożenie w razie awarii pojazdu lub zdarzenia 

drogowego.  

Dotyczy to zagrożenia zarówno osób (np. ulice w zwartej zabudowie miast, tereny 

rekreacyjne), jak i budowli (np. tunele, zapory wodne, obiekty zabytkowe itp.). 

Znak B-13 umieszcza zarządca drogi w szczególności na wniosek właściwych służb 

zarządzania kryzysowego, mających informację na temat tras poruszania się pojazdów 

przewożących towary niebezpieczne.  
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Proponowana zmiana: 

Znak B-13 umieszcza zarządca drogi w szczególności na wniosek właściwych służb 

zarządzania kryzysowego, mających informację na temat tras poruszania się pojazdów 

przewożących towary niebezpieczne. Zapis ten precyzuje kompetencje poszczególnych 

organów. 

2.2.3.3. Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi 

Rys. 2.2.3.3.1. Znak B-13a 

Znak B-13a zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi (rys. 2.2.3.3.1) stosuje się w 

celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla 

których jest wymagane oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy 

pomarańczowej. Dotyczy to dróg, po których przewożenie towaru niebezpiecznego może 

w razie awarii pojazdu lub wypadku stanowić szczególnie duże zagrożenie dla osób, mienia lub 

środowiska.  

W przypadku konieczności wyeliminowania ruchu pojazdów przewożących określone klasy 

lub grupy towarów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu, wówczas pod 

znakiem B-13a umieszcza się tabliczkę T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię 

tunelu (rys. 2.2.3.3.2) albo umieszcza się tabliczkę z odpowiednim napisem. Zakaz wyrażony 

znakiem B-13a może dotyczyć niektórych okresów doby, np. godzin szczytu.  

Znaki B-13a umieszcza zarządca drogi w szczególności na wniosek właściwych służb 

zarządzania kryzysowego mających informację na temat tras poruszania się pojazdów 

przewożących towary niebezpieczne. 

Rys. 2.2.3.3.2. Tabliczka T-31 wskazująca kategorie tunelu 
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2.2.3.4.  Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę 

Rys. 2.2.3.4.1. Znak B-14 

Znak B-14 zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę (rys. 2.2.3.4.1) stosuje 

się w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, określone 

w odrębnych przepisach klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2 lub towary 

zagrażające środowisku klasy 9, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu 

tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.  

Znak B-14 umieszcza się na drogach przebiegających w pobliżu zbiorników lub cieków 

wodnych (np. źródła rzek, jeziora i zbiorniki wody pitnej, miejsca poboru wody do celów 

spożywczych lub przemysłowych), które w razie awarii pojazdu lub zdarzenia drogowego 

mogą być skażone przewożonymi towarami.  

Jeżeli ujęcie wody znajduje się między mostami, to znak B-14 należy umieścić na drodze 

przebiegającej po moście umiejscowionym powyżej ujęcia. 

2.2.4. Znaki zakazu wjazdu różnych rodzajów pojazdów 

2.2.4.1. Zasady ogólne 

W celu wyeliminowania z ruchu niektórych rodzajów pojazdów można na jednej tarczy znaku 

umieścić dwa lub trzy symbole odpowiednich pojazdów.  

W przypadku trzech symboli na jednym znaku, kolejność ich umieszczania powinna być 

narastająca zgodnie z ruchem wskazówek zegara: w górnym lewym polu powinien być 

umieszczony symbol znaku zakazu o najniższym numerze. 

Proponowane zmiany: 

1. Utworzono punkt grupujący znaki zakazujące wjazdu różnych rodzajów pojazdów. 

2. Utworzono punkt dotyczący zasad ogólnych dotyczących stosowania znaków 

zakazujących wjazdu różnych rodzajów pojazdów. 

  



 

137 

 

2.2.4.2. Zakaz wjazdu różnych rodzajów pojazdów 

Rys.2.2.4.2.1. Znak B-3/4 

Znak B-3/4 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych (rys. 2.2.4.2.1) stosuje się w celu zapobieżenia 

uciążliwościom, jakie powoduje ruch pojazdów silnikowych. Umieszcza się go m.in. na ulicach 

staromiejskich, odcinkach dróg przebiegających przy obiektach zabytkowych, na drogach 

przebiegających przez parki lub rezerwaty przyrody. 

Rys.2.2.4.2.2. Znak B-6/8 

Znak B-6/8 zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych (rys. 2.2.4.2.2) 

stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów powolnych. Umieszcza się go na 

drogach, gdzie poruszanie się tych pojazdów powodowałoby np. utrudnianie ruchu innym 

pojazdom.  

Rys. 2.2.4.2.3. Znak B-13/B-14 
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Znak B-13/14 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub zapalnymi oraz towarami 

mogącymi skazić wodę (rys. 2.2.4.2.3) stosuje się w celu wyeliminowania ruchu pojazdów 

przewożących towary niebezpieczne z tych dróg, na których mają zastosowanie kryteria 

opisane dla znaków B-13 i B-14 (pkt. 2.2.3), np. z dróg przebiegających przez osiedla 

mieszkaniowe, okolice rezerwatów, zbiorników wodnych, plaż, itp.  

Rys. 2.2.4.2.4. Znak B-3/4/10 

Znak B-3/4/10 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów (rys. 2.2.4.2.4) stosuje się w 

celu wyeliminowania ruchu pojazdów wytwarzających hałas lub powodujących zatruwanie 

powietrza spalinami. Stosuje się go ze względu na charakter drogi lub jej otoczenia, np. strefy 

ciszy, parki narodowe. 

Rys. 2.2.4.2.5. Znak B-6/8/9 

Znak B-6/8/9 zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe (rys. 2.2.4.2.5) stosuje się na 

drogach w celu wyeliminowania wjazdu pojazdów, których ruch na tych drogach jest 

zabroniony.  

Jeżeli występuje konieczność wprowadzenia zakazu wjazdu innych rodzajów pojazdów niż te, 

które podano na rysunkach od 2.2.4.2.1 do 2.2.4.2.5, należy stosować inne, odpowiednie 

symbole. 
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2.2.5. Znaki zakazu wjazdu pojazdów przekraczających wartości podane na znaku 

2.2.5.1. Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ……. m 

Rys. 2.2.5.1.1. Znak B-15 

Znak B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad... m (rys. 2.2.5.1.1) stosuje się przed 

obiektami, jak np. tunele, mosty, wiadukty, przez które nie można dopuścić przejazdu 

pojazdów, których szerokość, w tym również z ładunkiem, jest większa niż wartość podana na 

znaku. 

Znak B-15 należy umieszczać, gdy odległość między elementami konstrukcyjnymi obiektu 

ograniczającymi szerokość skrajni jest mniejsza niż 3,5 m. Liczba podana na znaku powinna 

być o 1,0 m mniejsza niż odległość między tymi elementami. Należy przyjąć, że odległość 

przejeżdżającego pojazdu od elementów po obu stronach powinna wynosić po 0,5 m. Jeżeli 

np. odległość między elementami konstrukcyjnymi obiektu wynosi 3,2 m, na znaku należy 

podać wartość 2,2 m.  

Znak B-15 stosuje się:  

 na drogach jednokierunkowych,  

 na drogach dwukierunkowych w połączeniu ze znakami B-31 i D-5 zgodnie 

z zasadami podanymi w punktach 2.2.14 i 4.2.5. Znak B-15 może być również 

stosowany w celu wyeliminowania szerokich pojazdów, np. z wąskich ulic 

staromiejskich, na których wymijanie się szerokich pojazdów byłoby niemożliwe lub 

bardzo utrudnione.  

Przykład zastosowania znaku B-15 pokazano na rysunku 2.2.5.1.2. 

Na drogach wielopasowych znak B-15 stosuje się w celu wskazania pasa ruchu, na którym jest 

zabroniony ruch pojazdów, których szerokość, w tym również z ładunkiem, jest większa niż 

wartość podana na znaku. W takim wypadku znak umieszcza się nad pasem ruchu. Znak B-15 

może być uzupełniony znakiem F-22 (rys.6.2.11.4). 
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Rys. 2.2.5.1.2. Zastosowanie znaku B-15 na zwężonym odcinku drogi 

 

2.2.5.2. Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ….. m  

Rys. 2.2.5.2.1. Znak B-16 

Znak B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m (rys. 2.2.5.2.1) stosuje się przed 

takimi obiektami, jak np. tunele, wiadukty oraz przed miejscami, gdzie przebiega linia sieci 

napowietrznej, przez które albo, pod którymi nie można dopuścić ruchu pojazdów, których 

wysokość, w tym również z ładunkiem, jest większa niż wartość podana na znaku. 

Znak B-16 należy umieszczać, gdy odległość między elementami konstrukcyjnymi obiektu 

ograniczającymi wysokość skrajni lub odległość pionową do linii sieci napowietrznej jest 

mniejsza niż od 4,5 m. Liczba podana na znaku powinna być o 0,5 m mniejsza od wysokości 

obiektu nad jezdnią. Wysokość obiektu mierzy się w obrębie drogi, w miejscach, w których 

odległość spodu obiektu od jezdni jest najmniejsza. 

Znak B-16 należy powtórzyć, umieszczając go nad jezdnią, np. na obiekcie. Powyższe zasady 

ustalania wartości podanej na znaku stosuje się również przy sklepieniach łukowych, z tym że 

pomiaru dokonuje się w taki sposób, aby odstęp bezpieczeństwa 0,5 m był zachowany między 

sklepieniem a górną krawędzią pojazdu jadącego możliwie jak najbliżej ściany obiektu.  
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W wypadku, gdy jezdnia pod obiektem ma więcej niż dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, 

a sklepienie jest krzywoliniowe, wówczas znaki ograniczające wysokość pojazdu umieszcza się 

nad każdym pasem z podaniem odpowiedniej wartości (rys. 2.2.5.2.2). Na znaku 

umieszczonym przed obiektem podaje się największą z wartości określonych na znakach 

umieszczonych na obiekcie.  

Przed obiektami, pod którymi może być dopuszczony tylko ruch pojazdów o wysokości 

mniejszej niż 4,0 m, można stosować urządzenia bramowe U-10 według zasad określonych 

w części IV opracowania. 

Rys. 2.2.5.2.2. Zastosowanie znaku B-16 na łukowym sklepieniu tunelu 

W przypadku umieszczenia znaku nad jezdnią, odległość dolnej jego krawędzi od jezdni 

powinna być większa o 0,3 m od wartości podanej na znaku. 

2.2.5.3. Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m 

Rys. 2.2.5.3.1. Znak B-17 

Znak B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad... m (rys. 2.2.5.3.1) stosuje się przed 

miejscami, w których skręcanie lub zawracanie pojazdów, w tym z ładunkiem, o długości 

większej niż wskazana na znaku jest utrudnione lub niemożliwe.  

Potrzeba zastosowania takiego znaku może wystąpić na drogach o bardzo małych promieniach 

łuków poziomych, przy wjazdach na promy nieprzystosowane do przewozu długich pojazdów, 

na ulicach bez przejazdu, na których zawracanie długich pojazdów, w tym z ładunkiem byłoby 

utrudnione lub niemożliwe. 
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2.2.5.4.  Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ….. t  

Rys. 2.2.5.4.1. Znak B-18 

Znak B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad... t (rys. 2.2.5.4.1) 

stosuje się przed drogowymi obiektami inżynierskimi lub odcinkami dróg, których nośność jest 

niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Na znaku 

podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi. 

W uzasadnionych przypadkach znak ten może być stosowany również w związku z istnieniem 

przy drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla których oddziaływania wynikające z ruchu 

ciężkich pojazdów są szkodliwe. 

O ograniczeniach wynikających ze znaku B-18 kierowców informuje się, zgodnie z zasadami 

określonymi w punktach 6.2.3.1 i 6.2.3.2. 

2.2.5.5. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …. t 

Rys. 2.2.5.5.1. Znak B-19 

Znak B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż... t  (rys. 2.2.5.5.1) stosuje się 

przed odcinkami dróg, na których istnieje konieczność wyeliminowania z ruchu pojazdów o 

nacisku osi większym od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku (w przypadku osi 

wielokrotnej dotyczy to nacisku 80% masy podanej na znaku w odniesieniu dla każdej osi 

składowej). Stosowanie tego znaku jest możliwe także w celu wskazania dopuszczalnego 

wyższego nacisku osi pojazdu niż 80 kN na drogach nie wymienionych w wykazach, o których 

mowa w art. 41 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

260, z późn. zm.) 
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2.2.6. Stop 

Rys.2.2.6.1. Znak B-20 

Znak B-20 stop (rys. 2.2.6.1) stosuje się w celu wprowadzenia w określonych warunkach 

obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na: 

 skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem, 

 przejazd kolejowy niestrzeżony,  

 przejazd tramwajowy, 

 w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. 

W wypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego dopuszcza się stosowanie 

znaku B-20 w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu oraz dla kierujących 

tramwajami, gdy torowisko przecina drogę publiczną albo drogę dla rowerów, a także na 

drodze dla rowerów, przed wjazdem na inną drogę, przejazd tramwajowy lub kolejowy. 

Znak B-20 stosuje się, gdy brak jest dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed 

skrzyżowaniem, przejazdem lub w innym miejscu przecinania się kierunków ruchu. 

Widoczność na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem dla jadących drogą podporządkowaną 

ustala się za pomocą trójkąta widoczności określonego w odrębnych przepisach dotyczących 

warunków technicznych dla dróg publicznych. 

Znak B-20 należy stosować z dużą rozwagą, aby nie uległ on deprecjacji. Znak ten może być 

umieszczony na jednym lub dwóch wlotach na skrzyżowanie, tam gdzie występują braki 

widoczności. 

Warunki widoczności na przejazdach kolejowych regulują odrębne przepisy. 

Trójkąt widoczności dla przejazdu przez torowiska tramwajowe wyznacza się w analogiczny 

sposób, jak dla przejazdów kolejowych. 

Znak B-20 umieszcza się możliwie jak najbliżej skrzyżowania i nie dalej niż 25 m od niego 

w obszarze zabudowanym. Odległość umieszczenia znaku należy mierzyć od krawędzi jezdni 

drogi poprzecznej lub od skrajnej szyny. Dopuszcza się umieszczenie znaku B-20 na jednym 

słupku znaku wraz ze znakami: 

 B-21 i B-22, 

 C-2, C-4 i C-5 – C-8, 

 D-6, D-6a, D-6b i D-6c 

 G-3 lub G-4.  
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Na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 50 km/h znak B-20 powinien być 

poprzedzony w odległości 150-300 m znakiem A-7 z tabliczką z napisem „Stop” i podaniem 

odległości od miejsca umieszczenia znaku B-20. 

Jeżeli znak B-20 jest umieszczony na drodze o nawierzchni twardej, to miejsce, w którym 

kierujący ma zatrzymać pojazd, powinno być uzupełnione linią bezwzględnego zatrzymania –

stop. Znak B-20 należy stosować odpowiednio ze znakami D-1 lub A-6 (pkt. 4.2.1.3. lub 

1.2.3.1.) 

W wypadku, gdy droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu lub 

w wypadku skrzyżowań o przesuniętych wlotach, wówczas pod znakiem B-20 umieszcza się 

tabliczki określone w pkt. 1.2.3.3. 

Proponowane zmiany: 

1. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego rozszerzono 

możliwość stosowania znaku B-20 w innych miejscach (nie tylko na wyjeździe z obiektu 

i wylocie drogi gruntowej), w tym m.in. na drogach dla rowerów. 

2. Widoczność na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem dla jadących drogą 

podporządkowaną ustala się za pomocą trójkąta widoczności określonego w odrębnych 

przepisach dotyczących warunków technicznych dla dróg publicznych. 

3. Stosując dotychczasowe zasady określania trójkątów widoczności, w zdecydowanej 

większości przypadków, skrzyżowania powinny być oznakowane znakami B-20, co jest 

sprzeczne z tym, że znak ten powinien być stosowany z dużą rozwagą, aby nie uległ on 

deprecjacji. Zaproponowane wymagania w zakresie stosowania znaku B-20 pozwolą na 

ograniczenie przypadków ich stosowania. Zaproponowana zasada określania trójkątów 

widoczności nie spowoduje pogorszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Dopuszczono stosowanie na jednej konstrukcji wsporczej wraz ze znakiem B-20 znaków 

dotyczących nakazu lub zakazu jazdy we wskazanym kierunku oraz znaków 

informujących o lokalizacji przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów. 

2.2.7. Znaki zabraniające skręcania w kierunku podanym na znaku 

2.2.7.1. Zakaz skręcania w lewo 

Rys. 2.2.7.1.1. Znak B-21 

Znak B-21 zakaz skręcania w lewo (rys. 2.2.7.1.1) zabraniający skręcania w lewo i zawracania 

na najbliższym skrzyżowaniu stosuje się przed skrzyżowaniami na tych drogach, na których, 

przy dużym natężeniu ruchu na wprost w obu kierunkach pojazdy skręcające w lewo utrudniają 

ruch.  
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Umieszczenie znaku B-21 w obrębie skrzyżowania oznacza, że dotyczy on tylko najbliższej 

jezdni, przed którą się znajduje. Znak ten stosuje się także, jako znak dopełniający 

w sytuacjach opisanych w punktach 2.2.1.1 i 2.2.1.2. Znak B-21 powinien być umieszczony 

w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem oraz na jezdni jednokierunkowej powtórzony 

bezpośrednio przed skrzyżowaniem po lewej stronie (rys. 2.2.7.1.2). 

Rys. 2.2.7.1.2. Powtórzenie znaku B-21 na drodze jednokierunkowej 

Zaleca się powtórzyć znak ten bezpośrednio przed skrzyżowaniem na jezdni dwukierunkowej 

po prawej stronie (rys. 2.2.7.1.3). 
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Rys. 2.2.7.1.3. Powtórzenie znaku B-21 na drodze dwukierunkowej 

Znak B-21 zaleca się uzupełniać odpowiednimi odmianami znaku F-7 (pkt. 6.2.4.), 

wskazującymi możliwość wykonania skrętu przy wykorzystaniu przyległego układu dróg. 

Przykłady zastosowania znaku B-21 ze znakami F-7 pokazano na rysunkach od  2.2.7.1.4 do 

2.2.7.1.7. 

 

 

Rys. 2.2.7.1.4. Zastosowanie znaków B-21 i F-7, które wskazują możliwość dojazdu  

do drogi poprzez skręcanie w prawo na następnym skrzyżowaniu 

Znaki wskazujące sposób jazdy, w związku z zakazem skręcania w lewo na najbliższym 

skrzyżowaniu, umieszcza się łącznie ze znakiem B-21, a znaki wskazujące sposób jazdy 

w związku z zakazem skręcania w lewo na następnym skrzyżowaniu, samodzielnie przed 

skrzyżowaniem, na którym rozpoczyna się trasa objazdowa (rys.2.2.7.1.7). 
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Rys. 2.2.7.1.5. Zastosowanie znaków B-21 i  F-7, które wskazują możliwość dojazdu do drogi 

poprzez skręcanie w lewo na następnym skrzyżowaniu. 

 

Rys. 2.2.7.1.6. Zastosowanie znaków B-21 i  F-7, które wskazują trasę objazdu w prawo 

w związku z zakazem skręcania w lewo na następnym skrzyżowaniu 
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Rys.2.2.7.1.7. Zastosowanie znaków B-21 i F-7, które wskazują trasę objazdu w lewo w związku 

z zakazem skręcania w lewo na następnym skrzyżowaniu 

Znak B-21 w postaci znaku o zmiennej treści może być stosowany na skrzyżowaniach, na 

których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów. 

Znak może być włączany automatycznie przy określonym natężeniu ruchu pojazdów lub przez 

służby zarządzające ruchem. 

2.2.7.2. Zakaz skręcania w prawo 

Rys. 2.2.7.2.1. Znak B-22 

Znak B-22 zakaz skręcania w prawo (rys. 2.2.7.2.1) stosuje się w celu zabronienia skręcania 

pojazdów w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, w szczególności ze względu na:  

 mały promień łuku wewnętrznej krawędzi jezdni,  

 małą szerokość jezdni drogi, w którą wjeżdżają, 

 warunki ruchu wynikające z intensywnego ruchu pieszych (skręcające pojazdy mogą 

tamować ruch na pasie drogi, którą opuszczają), 

 występowanie po prawej stronie wylotu drogi jednokierunkowej.  
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Znak ten stosuje się także jako znak dopełniający w sytuacjach opisanych w punktach 2.2.1.1. 

i 2.2.1.1. (rys. 2.2.1.1.2 i 2.2.1.2.6). 

Znak B-22 może być uzupełniony odpowiednią odmianą znaku F-7. Znak F-7 wskazujący 

sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu 

umieszcza się łącznie ze znakiem B-22, natomiast znak F-7 wskazujący sposób jazdy 

w związku z zakazem skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu przed skrzyżowaniem, 

na którym rozpoczyna się trasa objazdu.  

Umieszczenie znaku B-22 w obrębie skrzyżowania oznacza, że dotyczy on tylko najbliższej 

jezdni, przed którą się znajduje. 

Zasady umieszczania znaku B-22 są takie same jak znaku B-21, z tym że znak ten powtarza się 

bezpośrednio przed skrzyżowaniem tylko po prawej stronie jezdni. 

Przykłady zastosowania znaku B-22 ze znakiem F-7 pokazano na rysunkach 2.2.7.2.2 

i 2.2.7.2.3.  

 

 

Rys. 2.2.7.2.2. Zastosowanie znaków B-22 i F-7, które wskazują możliwość dojazdu  

do drogi poprzez skręcanie w lewo następnym skrzyżowaniu 
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Rys. 2.2.7.2.3. Zastosowanie znaków B-22 i F-7, które wskazują trasę objazdu w lewo 

w związku z zakazem skręcania w prawo na następnym skrzyżowaniu 

Znak B-22 w postaci znaku o zmiennej treści może być stosowany na skrzyżowaniach, na 

których okresowo zabroniono skręcania pojazdów. Znak może być włączany automatycznie 

przy określonym natężeniu ruchu pojazdów lub przez służby zarządzające ruchem. 

2.2.7.3.   Zakaz zawracania 

Rys. 2.2.7.3.1. Znak B-23 

Znak B-22 zakaz zawracania (rys. 2.2.7.3.1.) stosuje się w celu zabronienia zawracania, jeżeli 

manewr ten, może powodować utrudnienie ruchu, w szczególności podczas dużego natężenia 

ruchu i małej szerokości drogi (jezdni) lub pasa dzielącego jezdnie.  

Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania 

włącznie. Znak umieszcza się:  

 w pobliżu skrzyżowania, jeżeli ma dotyczyć tylko skrzyżowania,  

 w oddaleniu od skrzyżowania, jeżeli ma objąć również odcinek drogi poprzedzający 

skrzyżowanie. 
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2.2.8. Koniec zakazu zawracania 

Rys. 2.2.8.1. Znak B-24 

Znak B-24 koniec zakazu zawracania (rys. 2.2.8.1) stosuje się w celu uchylenia zakazu 

zawracania, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem. Znak 

umieszcza się w tym miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniona grafika znaku, spowoduje obniżenie jego kosztu produkcji, przy jednoczesnym 

braku wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

2.2.9. Znaki zabraniające wykonywania wyprzedzania 

2.2.9.1. Zakaz wyprzedzania 

Rys. 2.2.9.1.1. Znak B-25 

Znak B-25 zakaz wyprzedzania (rys. 2.2.9.1.1) stosuje się w celu zabronienia wyprzedzania 

pojazdami silnikowymi innych pojazdów silnikowych wielośladowych, jeżeli wykonanie tego 

manewru stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:  

 na wąskich jezdniach,  

 na stromych wzniesieniach,  

 w wypadku, gdy brak widoczności niezbędnej do wykonania tego manewru jest 

niewłaściwie oceniany przez kierujących.  
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Zakazu tego nie stosuje się na drogach o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku, 

nawet w wypadkach, gdy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu.  

Znak B-25 należy stosować rozważnie, aby nie uległ on deprecjacji.  

W razie potrzeby wprowadzenia zakazu wyprzedzania tylko dla określonych pojazdów, pod 

znakiem B-25 umieszcza się tabliczkę T-23a-j (rys. 2.2.22.2.1.) z symbolem pojazdu.  

W wypadku występowania odcinków dróg o długości przekraczającej 500 m bez możliwości 

wyprzedzania, znak B-25 zaleca się umieszczać wraz tabliczką T-20 i powtarzać co 1000 m, 

w zależności od odległości do skrzyżowań, informując o długości obowiązywania zakazu, tak 

jak to pokazano na rys.2.1.3.1 (tabliczka T-20). 

Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych zaleca się stosować znak również po lewej 

stronie jezdni. 

Proponowane zmiany: 

1. Zakazu wyrażonego znakiem B-25 nie stosuje się na drogach, o co najmniej dwóch 

pasach ruchu w jednym kierunku, nawet w wypadkach, gdy następuje zmniejszenie liczby 

pasów ruchu. Dostępne są inne środki organizacji ruchu, które z powodzeniem zastąpią 

stosowanie B-25 w takich przypadkach, a ich obowiązek stosowania wynikający z innych 

przepisów jest obowiązkowy. 

2. Zrezygnowano z aktualnie obowiązującego warunku stosowania znaku B-25 „przed 

zwężonymi odcinkami dróg lub na tych odcinkach, jeżeli pojazdy powinny poruszać się 

po jednym pasie ruchu (w jednym kierunku) – jako zbędny. Dostępne są inne środki 

organizacji ruchu, które z powodzeniem zastąpią stosowanie B-25 w takich przypadkach, 

a ich obowiązek stosowania wynikający z innych przepisów jest obowiązkowy. 

3. Zaproponowano, by w wypadku występowania odcinków dróg o długości przekraczającej 

500 m bez możliwości wyprzedzania, stosować znak B-25 wraz tabliczką T-20, który 

byłby powtarzany co 1000 m, w zależności od odległości do skrzyżowań. Takie 

rozwiązanie przy długich odcinkach zakazu wyprzedzania będzie przypominało 

kierującym pojazdami o obowiązującym zakazie, co powinno wpłynąć na zmniejszenie 

liczby zderzeń czołowych. 
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2.2.9.2. Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe 

Rys. 2.2.9.2.1. Znak B-26 

Znak B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe (rys. 2.2.9.2.1) stosuje się w celu 

zabronienia wyprzedzania samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 3,5 t, innych pojazdów silnikowych wielośladowych, jeżeli wykonywanie tego 

manewru stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:  

 na wąskich jezdniach,  

 na stromych wzniesieniach lub spadkach,  

 przy dużym natężeniu ruchu i znacznym udziale samochodów ciężarowych. 

Ponadto znak B-26 może być stosowany, ze względu na potrzeby organizacji ruchu, np., jeżeli 

zachodzi potrzeba, aby ruch samochodów ciężarowych odbywał się tylko prawym pasem.  

Znak B-26 zabrania wyprzedzania również przez pojazdy specjalne lub używane do celów 

specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki 

samochodowe. 

2.2.10. Koniec zakazu wyprzedzania 

Rys. 2.2.10.1. Znak B-27 

Znak B-27 koniec zakazu wyprzedzania (rys. 2.2.10.1) stosuje się w celu uchylenia zakazu 

wyprzedzania w celu uchylenia zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-25, jeżeli 

odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem. Znak B-27 umieszcza się 

w tym miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać. 
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Proponowana zmiana: 

Zmieniona grafika znaku, spowoduje obniżenie jego kosztu produkcji, przy jednoczesnym 

braku wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2.2.11.  Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe 

Rys. 2.2.11.1. Znak B-28 

Znak B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe (rys. 2.2.11.1) stosuje się 

w celu uchylenia zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26, jeżeli odcinek drogi objęty 

tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem. Znak B-28 umieszcza się w miejscu, w którym 

zakaz przestaje obowiązywać. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniona grafika znaku, spowoduje obniżenie jego kosztu produkcji, przy jednoczesnym 

braku wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2.2.12. Zakaz używania sygnałów dźwiękowych 

Rys. 2.2.12.1. Znak B-29 

Znak B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych (rys. 2.2.12.1) stosuje się poza obszarem 

zabudowanym przed obiektami (miejscami), które ze względu na swój charakter powinny być 

chronione przed hałasem. Należy zaliczyć do nich zakłady lecznicze, sanatoria, szkoły, parki, 

rezerwaty przyrody, ośrodki wypoczynkowe itp. Znak B-29 umieszcza się w odległości około 

150 m przed chronionym obiektem (miejscem). 
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2.2.13. Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych 

Rys. 2.2.13.1. Znak B-30 

Znak B-30koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych (rys. 2.2.13.1) stosuje się w celu 

odwołania zakazu używania sygnałów dźwiękowych, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem 

kończy się przed skrzyżowaniem. Znak B-30 umieszcza się w tym samym przekroju drogi, co 

znak B-29. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniona grafika znaku, spowoduje obniżenie jego kosztu produkcji, przy jednoczesnym 

braku wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2.2.14. Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka 

Rys. 2.2.14.1. Znak B-31 

Znak B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka (rys. 2.2.14.1) stosuje się w celu 

wskazania obowiązku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu jadącym z przeciwka. 

Znak stosuje się przed takimi zwężonymi odcinkami jezdni, nieprzekraczającymi 150 m, na 

których nie mogą wyminąć się pojazdy o dopuszczalnej szerokości i które są w całości (łącznie 

z wjazdem na nie) widoczne dla kierujących zbliżających się do miejsca umieszczenia znaku 

B-31. Jeżeli długość zwężenia przekracza 150 m, należy stosować zasady określone 

w pkt. 1.2.3.3. 

Znak B-31 należy umieszczać możliwie blisko zwężenia, nie dalej niż 20 m od niego. Jeżeli 

takie umieszczenie nie jest możliwe, to na tabliczce T-21 pod znakiem należy podać 

rzeczywistą odległość znaku od początku zwężenia. Jednocześnie z zastosowaniem znaku 

B31, z przeciwnej strony zwężenia należy umieścić znak D-5 (pkt. 4.2.5.). Jeżeli natężenie 
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ruchu w przeciwnych kierunkach ulega dużym wahaniom w ciągu doby, pierwszeństwo 

przejazdu przez zwężony odcinek drogi może być zmieniane w ustalonych okresach doby przez 

zmianę znaków B-31 i D-5.  

Jeżeli zwężenie jezdni występujące jednostronnie zostało oznakowane znakami A-12b i A-12c, 

a pierwszeństwo mają kierujący wjeżdżający na zwężony odcinek po stronie, na której nie 

występuje zwężenie, wówczas znaku B-31 nie stosuje się. Przy określaniu pierwszeństwa 

przejazdu na zwężonych odcinkach jezdni należy dokonać analizy warunków 

drogowo-ruchowych, a w szczególności: 

 kierunków pochyleń podłużnych jezdni przed i na zwężeniu,  

 natężenia ruchu pojazdów dla każdego kierunku,  

 struktury rodzajowej pojazdów,  

 udziału komunikacji zbiorowej dla każdego kierunku.  

Kierunek z pierwszeństwem należy ustalić w taki sposób, aby ruch pojazdów był ekonomiczny 

(minimalizacja globalnych strat czasu) i płynny, z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu. 

2.2.15. Stój – kontrola celna 

Rys. 2.2.15.1. Znak B-32 

Znak B-32 stój - kontrola celna (rys. 2.2.15.1) stosuje się do wskazania obowiązku zatrzymania 

pojazdu w celu kontroli celnej. Znak B-32 po odpowiedniej zmianie napisu może być 

stosowany do wskazania obowiązku zatrzymania się w innych celach, omówionych 

w niniejszym punkcie. Odmiany znaku B-32 stosuje się w szczególności:  

 na przejściach granicznych,   

 na przejazdach kolejowych,  

 przed wjazdami na prom,  

 przed punktami kontroli drogowej. 

Dla oznaczenia miejsca kontroli celnej znak B-32 umieszcza się w miejscu, w którym powinno 

nastąpić zatrzymanie pojazdu. W sprawie lokalizacji znaku należy zasięgnąć opinii 

miejscowego organu celnego. Na znaku pod czarną kreską umieszcza się napis w takim 

brzmieniu i w takim alfabecie, jakie zastosowano na analogicznym znaku ustawionym po 

przeciwnej stronie granicy, w kraju sąsiadującym w tym miejscu z Polską. W miejscach, 

w których odbywa się odprawa celna do krajów skandynawskich, w dolnej części białego tła 

umieszcza się napis „CUSTOMS”.  
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2.2.16.  Kontrola graniczna 

Rys. 2.2.16.1. Znak B-32a 

Znak B-32a kontrola graniczna (rys. 2.2.16.1.) stosuje się przed przejściem granicznym, 

miejscem przekraczania granicy państwowej lub innym miejscem, w którym przeprowadzana 

jest kontrola graniczna, jeżeli kontrola ta nie odbywa się łącznie z celną i wymaga odrębnego 

zatrzymania pojazdu. W sprawie lokalizacji znaku należy zasięgnąć opinii właściwego organu 

Straży Granicznej.  

2.2.17.  Rogatka uszkodzona  

Rys. 2.2.17.1. Znak B-32b 

Znaki B-32b rogatka uszkodzona (rys. 2.2.17.1) stosuje się w razie uszkodzenia rogatek na 

przejeździe kolejowym. W razie umieszczenia znaków B-32b konieczne jest zapewnienie stałej 

obecności osoby kierującej ruchem na przejeździe kolejowym. 
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2.2.18.  Sygnalizacja uszkodzona 

Rys. 2.2.18.1. Znak B-32c 

Znaki B-32c sygnalizacja uszkodzona (rys. 2.2.18.1) stosuje się w razie uszkodzenia 

sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym. W razie umieszczenia znaków B-32c 

konieczne jest zapewnienie stałej obecności osoby kierującej ruchem na przejeździe 

kolejowym. 

2.2.19. Wjazd na prom 

Rys. 2.2.19.1. Znak B-32d 

Znak B-32d wjazd na prom (rys. 2.2.19.1) stosuje się przed wjazdami na promy przewożące 

pojazdy. 
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2.2.20.  Kontrola drogowa 

Rys. 2.2.20.1. Znak B-32e 

Znak B-32e kontrola drogowa (rys. 2.2.20.1) stosuje się przed punktami kontroli drogowej. 

Jeżeli powodem zatrzymania pojazdu są inne przyczyny niż wymienione wyżej, to na znaku 

B32 umieszcza się napis podający powód zatrzymania. W przypadku, gdy napisu nie można 

sformułować krótko, tak aby mieścił się na znaku na białym tle, wówczas napis należy 

umieścić na tabliczce pod znakiem. 

2.2.21.  Pobór opłat 

Rys. 2.2.21.1. Znak B-32f 

Znak B-32f pobór opłat (rys. 2.2.21.1) stosuje się w celu poinformowania kierowcy o miejscu 

poboru opłat za przejazd płatnym odcinkiem drogi. 
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2.2.22.  Ograniczenie prędkości 

2.2.22.1. Zasady ogólne 

Rys. 2.2.22.1. Znak B-33 

Znak B-33 ograniczenie prędkości (rys.2.2.22.1) powinien być umieszczany tylko wtedy, gdy 

warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane oznakowanie ostrzegawcze i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą w niedostateczny sposób wskazywać kierującym na 

konieczność zmniejszenia prędkości. 

Znak B-33 należy stosować rozważnie, tak, aby nie uległ on deprecjacji. Nie stosuje się 

znaków B-33, jeżeli kierujący w jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób może ocenić 

geometrię drogi oraz jej stan techniczny. Przed wprowadzeniem ograniczeń prędkości należy 

rozważyć inne sposoby określenia geometrii drogi np. stosowanie tablic prowadzących na 

łukach, punktowych elementów odblaskowych.  

Znak B-33 powinien być poprzedzony znakami ostrzegawczymi podającymi przyczynę 

ograniczenia prędkości, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakręt, śliska jezdnia, inne 

niebezpieczeństwo. Liczba podana na znaku wyraża prędkość w km/h; podaje się ją 

z dokładnością do 10 km/h. 

W razie potrzeby ograniczenia prędkości pojazdów, ze względu na mokrą nawierzchnię, pod 

znakiem B-33 należy zastosować tabliczkę T-23k. 

Prędkość podawana na znaku B-33 nie powinna być niższa niż: 50 km/h poza obszarem 

zabudowanym; niższe prędkości można stosować wyjątkowo na krótkich odcinkach, jeżeli 

spowodowane jest to stanem technicznym drogi lub obiektu inżynierskiego albo nagłą zmianą 

geometrii drogi niezauważalnej dla kierujących, np. nienormatywny promień łuku poziomego, 

nieprawidłowa przechyłka na łuku, przy czasowych zmianach w organizacji ruchu drogowego. 

W obszarze zabudowanym nie zaleca się stosowania ograniczeń prędkości mniejszych niż 50 km/h, 

chyba że na drodze zastosowano urządzenia spowalniające ruch pojazdów wymuszające to 

ograniczenie. Zasada ta nie dotyczy tworzenia stref ruchu uspokojonego. Zasady organizacji ruchu 

uspokojonego opisane zostały w tomie II, część VIII. 
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Proponowane zmiany: 

1. Znak B-33 należy stosować rozważnie, tak aby nie uległ on deprecjacji. 

2. Znak B-33 powinien być poprzedzony znakami ostrzegawczymi podającymi przyczynę 

ograniczenia prędkości, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakręt, śliska jezdnia, inne 

niebezpieczeństwo. Badania wskazują, że kierujący pojazdami częściej stosują się do 

znaku B-33, gdy jest on poprzedzony znakiem ostrzegawczym określającym przyczynę 

ograniczenia prędkości. 

3. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na jazdę z dopuszczalną na 

danym odcinku prędkością, pod znakiem B-33 należy zastosować tabliczkę T-23k. Brak 

takiej tabliczki w obecnie obowiązujących przepisach powoduje, że ograniczenie 

prędkości obowiązuje stale, bez względu na panujące warunki atmosferyczne, co 

powoduje niezrozumienie tych restrykcji przez kierujących pojazdami, a to 

w konsekwencji skutkuje niestosowaniem się do znaku B-33. Takie rozwiązania są 

stosowane w wielu krajach UE, w tym m.in. w Austrii, Czechach, Niemczech. 

4. W obszarze zabudowanym nie zaleca się stosowania ograniczeń prędkości mniejszych niż 

50 km/h, chyba że na drodze zastosowano urządzenia spowalniające ruch pojazdów 

wymuszające to ograniczenie. Zapis ten powinien ograniczyć nagminne przypadki, gdzie 

w małych miejscowościach, bez uzasadnienia stosuje się na całym obszarze 

zabudowanym ograniczenie prędkości znakiem B-33 często umieszczanym na znaku 

D-42.  

2.2.22.2. Zasady ograniczania prędkości 

Znak B-33 umieszcza się, gdy działania techniczne w zakresie np. poprawy geometrii drogi, 

stanu nawierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów itp. nie wpływają  

w dostateczny sposób na poprawę bezpieczeństwa. 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości znakiem B-33 (zarówno w obszarze zabudowanym, jak 

i niezabudowanym) należy poprzedzić wielokryterialną analizą bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (w tym analizą miejsca i okoliczności zdarzeń drogowych), która wskaże w sposób 

bezpośredni lub pośredni, jakie przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

należy podjąć w celu zapobiegania wypadkom i kolizjom drogowym. Niedopuszczalne jest 

traktowanie ograniczania prędkości znakiem B-33, jako najmniej kosztownego sposobu 

poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować:  

 jeżeli odcinek drogi o śliskiej nawierzchni jest poprzedzony szorstką nawierzchnią,  

 do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 w innych uzasadnionych okolicznościach np. na łukach poziomych w sytuacji, gdy 

kierujący pojazdem nie jest w stanie ocenić geometrii drogi oraz jej stanu 

technicznego, aby poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. 

W razie potrzeby ograniczenia prędkości, np. ze względu na stan techniczny nawierzchni, 

obiektu inżynierskiego, nadmierny hałas, geometrię drogi, mokrą nawierzchnię albo tylko dla 

określonych rodzajów pojazdów, np. motocykli, samochodów ciężarowych, ciągników 

rolniczych, pojazdów silnikowych z przyczepą, pojazdów z przyczepą kempingową, 

autobusów, trolejbusów, pojazdów z towarami niebezpiecznymi, pojazdów z towarami 

wybuchowymi lub łatwo zapalnymi, pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę – pod 
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znakiem B-33 należy umieścić tabliczkę z symbolem takiego pojazdu lub z symbolem chmury 

(rys. 2.2.22.2.1).  

a) T-23a tabliczka wskazująca motocykle 

b) T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy 

używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 

3,5t oraz ciągniki samochodowe 

c) T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne 
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d) T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą 

e) T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową 

f) T-23f tabliczka wskazująca autobusy 

g) T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy 
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h) T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi 

i) T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi 

j) T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę 

k) T-23k tabliczka wskazująca na mokrą nawierzchnię 

Rys. 2.2.22.2.1 Tabliczki T-23a-k 

  



 

165 

 

Na odcinkach dróg poza obszarem zabudowanym, przebiegających w rejonie szkół należy 

ograniczyć prędkość pojazdów do wartości nie większej niż 60 km/h i zastosować środki 

techniczne wymuszające na kierowcach zmniejszenie prędkości do poziomu określonego na 

znaku B-33. Jeżeli konieczność ograniczenia prędkości występuje tylko w określonych dniach, 

porach doby, pod znakiem B-33 należy zastosować tabliczkę (rys.2.2.22.2.2) z podaniem dni    

i godzin obowiązywania wg zasad określonych w punkcie 2.1.2. 

Rys.2.2.22.2.2. Przykład tabliczki określającej czas obowiązywania znaku B-33 

(poniedziałek-piątek w godz. 7 – 15). 

Na odcinkach dróg przebiegających obok miejsc związanych z obsługą podróżnych należy 

stosować ograniczenia prędkości do 70-80 km/h, jedynie w przypadkach, gdy nie można 

zastosować innych środków technicznych zapewniających bezpieczne wyłączanie i włączanie 

do ruchu.  

Przed skrzyżowaniami wyposażonymi w sygnalizację świetlną należy stosować ograniczenie 

prędkości do 70 km/h. W przypadku, gdy skrzyżowanie wyposażone jest w sygnalizację 

zależną od ruchu, wówczas zaleca się stosowanie znaku B-33 o zmiennej treści 

np. 100/70 km/h. Jeżeli na wlocie podporządkowanym lub na przejściu dla pieszych nie 

występuje „zapotrzebowanie” na sygnał zielony, wówczas na znaku o zmiennej treści jest 

emitowana liczba „100”. W przypadku „zapotrzebowania” na sygnał zielony na wlocie 

podporządkowanym lub przejściu dla pieszych, wówczas na znaku o zmiennej treści powinna 

wyświetlić się liczba „70”. 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzenie ograniczenia prędkości znakiem B-33 należy poprzedzić wielokryterialną 

analizą bezpieczeństwa ruchu drogowego, która wskaże w sposób bezpośredni lub 

pośredni, jakie przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego należy 

podjąć w celu zapobiegania zdarzeniom drogowym. Niedopuszczalne jest traktowanie 

ograniczania prędkości znakiem B-33, jako najmniej kosztownego sposobu 

poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

2. Jeżeli konieczność ograniczenia prędkości występuje tylko w określonych porach doby, 

pod znakiem B-33 należy zastosować tabliczkę (rys.2.2.22.2.2) z podaniem godzin 

obowiązywania; takie rozwiązanie, podobnie jak zastosowanie tabliczki T-23k powinno 

przyczynić się do przestrzegania ograniczeń prędkości określonych znakiem pionowym. 

3. Przed skrzyżowaniami wyposażonymi w sygnalizację świetlną należy stosować 

ograniczenie prędkości do 70 km/h.  Natomiast, gdy skrzyżowanie wyposażone jest 

w sygnalizację zależną od ruchu, wówczas zaleca się stosowanie znaku B-33 o zmiennej 

treści np. 100/70 km/h. takie rozwiązania podniosą poziom bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu, a także (w tym drugim przypadku) zwiększą przepustowość i płynność 

ruchu pojazdów oraz będą miały wpływ na zmniejszenie ilości szkodliwych substancji 

emitowanych przez pojazdy. 

4. Zmieniono wygląd tabliczek T-23a, T-23f i T-23g – zastosowano odbicie lustrzane, w ten 

sposób wszystkie sylwetki pojazdów umieszczone na tabliczkach T-23a-g będą 
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skierowane w lewo; zaproponowana zmiana wymaga zmian w rozporządzeniu o znakach 

i sygnałach drogowych 

5. Dodana został tabliczka T-23k; wprowadzenie tej tabliczki ma na celu poinformowanie 

kierowców, że ograniczenie prędkości wyrażone znakiem obowiązuje jedynie przy mokrej 

nawierzchni. Obecnie ograniczenie znakiem prędkości znakiem obowiązuje niezależnie 

od warunków atmosferycznych, co powoduje nie stosowanie się do wskazanych 

ograniczeń, a tym samym powoduje „dewaluację” tego tak ważnego znaku. Takie 

tabliczki stosowane są z powodzeniem m.in. w Niemczech, Austrii, Francji i Czechach; 

zaproponowana zmiana wymaga zmian w rozporządzeniu o znakach i sygnałach 

drogowych. 

2.2.22.3. Podnoszenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym 

W celu podniesienia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym należy przeprowadzić 

wielokryterialną analizę bezpieczeństwa ruchu uwzględniającą w szczególności następujące 

kryteria:  

 wypadki drogowe, z uwzględnieniem przyczyn, w tym z powodu niedostosowania 

prędkości do warunków ruchu oraz sprawców, w tym pieszych,  

 zagospodarowanie otoczenia drogi,  

 odległość między skrzyżowaniami,  

 natężenie ruchu poprzecznego pojazdów i pieszych,  

 szerokość jezdni i liczbę pasów ruchu,  

 natężenie ruchu pojazdów powolnych, 

 rzeczywista prędkość pojazdów (V85). 

Dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami 

można podnieść maksymalnie do 90 km/h. Podniesienie prędkości powyżej 60 km/h można 

stosować na drogach dwujezdniowych lub jednokierunkowych, o co najmniej dwóch pasach 

ruchu w jednym kierunku, jeżeli spełniono łącznie następujące warunki: 

 wszystkie przejścia dla pieszych są zlokalizowane w innym poziomie a niżeli jezdnie 

lub ruch jest sterowany sygnalizacją świetlną, 

 ruch pieszych, rowerów lub wózków rowerowych został odseparowany od jezdni      

i odbywa się co najmniej w odległości 3,0 m od jej krawędzi o ile nie zastosowano 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 przystanki autobusowe są wyposażone w zatoki, 

 wszystkie skrzyżowania są wyposażone w sygnalizację świetlną z zastosowaniem 

sygnalizatorów S-3, 

 odległość skrajni tramwajowej od krawędzi jezdni jest większa niż 5,0 m o ile nie 

zastosowano urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

 

Proponowane zmiany: 

1. Zmieniono tytuł z „Wskazywanie podniesionej prędkości w obszarze zabudowanym” na 

„Podnoszenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. 

2. W celu podniesienia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym należy 

przeprowadzić wielokryterialną analizę bezpieczeństwa ruchu. Takie rozwiązania 

powinny zwiększyć przepustowość drogi i płynność ruchu pojazdów oraz będą miały 
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wpływ na zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy. 

Zwiększy się również liczba kierujących pojazdami przestrzegających znaki B-33. 

3. Określono kryteria jakie powinny być spełnione w przypadku podniesienia prędkości 

powyżej 60 km/h. Dzięki temu uniknie się dowolności przy podnoszeniu prędkości 

w obszarze zabudowanym.  

2.2.22.4. Stosowanie znaku B-33 

Ze względu na ograniczenia prędkości wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), zastosowanie znaku B-33  

w praktyce powoduje zmianę istniejącego już ograniczenia przy czym taka zmiana może 

dotyczyć również ograniczenia wskazanego innym znakiem B-33. Stosowanie znaków B-33 na 

kolejnych odcinkach drogi oznacza, że kolejny znak B-33 odwołuje poprzednie ograniczenie 

prędkości. Jeżeli stosuje się znak B-34 (rys.2.2.23.1) oznacza to, że za znakiem obowiązuje 

ograniczenie prędkości określone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. 

Z uwagi na fakt, że ograniczenie prędkości określone znakiem B-33 obowiązuje do miejsca 

umieszczenia znaku określającego początek strefy zamieszkania albo początek lub koniec 

obszaru zabudowanego, jeżeli za znakiem określającym początek lub koniec obszaru 

zabudowanego ma obowiązywać prędkość wyrażona umieszczonym wcześniej znakiem B-33, 

to znak z taką prędkością należy powtórzyć za znakiem D-42 lub D-43. 

Jeżeli różnica pomiędzy dopuszczalną prędkością na danym odcinku drogi a prędkością, która 

ma być wprowadzona, przekracza 40 km/h należy stosować zasadę stopniowego jej 

zmniejszania. W takich przypadkach należy stosować znaki stopniujące ograniczenie 

prędkości, to jest pokazujące prędkość pośrednią. Nie należy stosować stopniowania przy 

różnicy prędkości 40 km/h, jeżeli początkowa prędkość dopuszczalna nie przekracza 90 km/h. 

Odpowiednie wartości na znakach należy podawać zgodnie z przedstawionymi w tabeli 

2.2.22.4.1. 

Przy stopniowym zmniejszaniu dopuszczalnej prędkości odległość między znakami B-33 

powinna wynosić od 100 m do 70 m. 

Tabela 2.2.22.4.1. Wartość prędkości [km/h] przy stopniowaniu. 

Prędkość dotychczasowa Prędkość pośrednia Prędkość, która ma być wprowadzona 

140 110 i 70 40 

140 110 i 80 50 

140 110 i 80 60 

140 110 70 

140 110 80 

140 110 90 

120 90 i 70 40 

120 90  50 

120 90 60 

120 90 70 

100 70 40 

100 70 50 

100 80 60 

90 60 40 
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Proponowana zmiana: 

W związku ze zmianami w ostatnich latach, dotyczących dozwolonych prędkości 

pojazdów poruszających się po drogach, uaktualnione zostały zasady stopniowania 

prędkości. Jeżeli różnica pomiędzy dopuszczalną prędkością na danym odcinku drogi 

a prędkością, która ma być wprowadzona, nie przekracza 40 km/h, wówczas nie należy 

stosować zasady stopniowego jej zmniejszania. Takie rozwiązanie już funkcjonuje 

w sytuacji, gdy wjeżdżamy w obszar zabudowany (znak D-42) z obszaru 

niezabudowanego, gdzie obowiązywała prędkość 90 km/h. 

2.2.23. Koniec ograniczenia prędkości 

Rys. 2.2.23.1. Znak B-34 

Znak B-34 koniec ograniczenia prędkości (rys. 2.2.23.1.) stosuje się w celu uchylenia 

ograniczenia prędkości, wprowadzonego znakiem B-33, w wypadkach określonych  

w punkcie 2.2.22. 

Znak B-34 umieszcza się na końcu odcinka drogi o ograniczonej prędkości, jeżeli ograniczenie 

to nie zostało uchylone przez skrzyżowanie lub w sytuacjach określonych w punkcie 2.1.2. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniona grafika znaku, spowoduje obniżenie jego kosztu produkcji, przy jednoczesnym 

braku wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2.2.24. Znaki ograniczające postój i zatrzymywanie się 

2.2.24.1. Zakaz postoju 

Rys. 2.2.24.1.1. Znak B-35 
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Znak B-35 zakaz postoju (rys. 2.2.24.1.1) stosuje się w miejscach, w których występuje 

konieczność ograniczenia postoju na drodze. Znak należy umieszczać po tej stronie drogi, po 

której zakaz ma obowiązywać; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.  

W tych miejscach, gdzie obowiązuje zakaz, a możliwe jest dopuszczenie postoju pojazdu poza 

jezdnią na poboczu, na chodniku lub w zatoce należy:  

 wskazać możliwość postoju znakiem D-15, D-18 lub D-19 albo znakiem poziomym 

P-18 stanowisko postojowe lub P-19 linia wyznaczająca pas postojowy, 

lub 

 pod znakiem zakazu umieścić tabliczkę z napisem Nie dotyczy chodnika (pobocza), 

Znak B-35 stosuje się także w miejscach, w których – ze względu na warunki ruchu - należy 

umożliwić krótkotrwałe unieruchomienie pojazdu w celu zabrania lub wysadzenia pasażera 

przed takimi obiektami, jak: urzędy, instytucje, budynki użyteczności publicznej.  

Dopuszcza się wykonywanie znaków B-35 jako dwustronnych; ich umieszczanie na drogach 

dwukierunkowych ułatwia orientację kierowcom zamierzającym podjechać do lewej krawędzi 

jezdni. W celu oznaczenia początku, kontynuacji lub uchylenia przed skrzyżowaniem zakazu 

wyrażonego znakiem B-35, B-36, B-37, B-38 stosuje się łącznie ze znakiem, odpowiednio: 

a) tabliczkę T-25a (rys. 2.2.24.1.2) wskazującą początek zakazu stosuje się, gdy zakaz 

rozpoczyna się między skrzyżowaniami,  

Rys. 2.2.24.1.2. Tabliczka T-25a 

b) tabliczkę T-25b (rys. 2.2.24.1.3) wskazującą kontynuację zakazu stosuje się:  

 za każdym miejscem przeznaczonym do zawracania (poza skrzyżowaniem), dotyczy 

dróg dwujezdniowych,  

 za wyjazdem z drogi gruntowej lub wewnętrznej na drogę publiczną,  

 za wyjazdem z obiektu przydrożnego, 

 co 200-250 m, jeżeli długość odcinka drogi objętego zakazem postoju (między 

skrzyżowaniami) w obszarze zabudowanym wynosi ponad 400 m,  

 co 400-500 m, jeżeli długość odcinka drogi objętego zakazem postoju (między 

skrzyżowaniami) poza obszarem zabudowanym wynosi ponad 800 m.  

 

Rys. 2.2.24.1.3. Tabliczka T-25b 
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tabliczkę T-25c (rys. 2.2.24.1.4) wskazującą koniec zakazu umieszcza się na końcu odcinka 

jezdni (drogi) objętego zakazem postoju, z wyjątkiem przypadku gdy na dalszym odcinku 

obowiązuje zakaz zatrzymywania się. 

 

Rys. 2.2.24.1.4. Tabliczka T-25c 

Przykład zastosowania tabliczek T-25a, T-25b, T-25c pokazano na rysunku 2.2.24.1.5. 

 

 

Rys. 2.2.24.1.5. Zastosowanie tabliczek T-25a, T-25b, T-25c 

W celu wskazania strony placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakiem B-35, B-36, 

B-37 lub B-38 pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-26 (rys. 2.2.24.1.6). 
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Rys. 2.2.24.1.6. Tabliczka T-26 

Znak z tabliczką T-26 umieszcza się w środku boku objętego zakazem, równolegle do jego 

krawędzi. Znaki B-35 lub B-36 z tabliczką T-26 stosuje się w celu zapewnienia przejezdności 

dróg pożarowych na placach, a także w pobliżu obiektów specjalnych (banki, obiekty MON). 

Przykład zastosowania znaku B-36 z tabliczką T-26 pokazano na rysunku 2.2.24.1.7. 

 

Rys. 2.2.24.1.7. Zastosowanie znaku B-36 z tabliczką T-26 

Jeżeli zakaz postoju nie obowiązuje całą dobę, to na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje 

się godziny obowiązywania (rys. 2.2.24.1.8) według zasad określonych w punkcie 2.1.2. 

Rys. 2.2.24.1.8. Znak B-35 z informacją o okresie obowiązywania zakazu 

Jeżeli dopuszczone jest zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy niż 1 min, na znaku należy 

umieścić napis określający czas dopuszczonego postoju (rys. 2.2.24.1.9).  
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Rys. 2.2.24.1.9. Znak B-35 z informacją o czasie postoju 

Przykłady innych zastosowań napisów na znakach i tabliczkach zawierają rysunki: 2.2.24.10, 

2.2.24.11 i 2.2.24.12. 

 

Rys. 2.2.24.1.10. Znak B-35 z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie postoju 
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Rys. 2.2.24.1.11. Znak B-35 z informacją na tabliczce o okresie obowiązywania zakazu 

 

Rys. 2.2.24.1.12. Znak z informacją na tabliczce o okresie obowiązywania zakazu i czasie 

postoju 

Odstępstwa od obowiązywania znaku dla niektórych rodzajów pojazdów wyraża się przez 

umieszczenie tabliczki z napisem Nie dotyczy .... 

Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia znakiem B-35 okresowych ograniczeń postoju, to 

znak należy umieścić co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem i zaopatrzyć w tabliczkę 

z napisem np. Od dnia..., W dniach.... Dzień miesiąca należy wpisać cyframi arabskimi, 

a miesiąc rzymskimi. 

Proponowana zmiana: 

Dopuszczono wykonywanie znaków B-35 jako dwustronnych; ich umieszczanie na 

drogach dwukierunkowych ułatwia orientację kierowcom zamierzającym podjechać do 

lewej krawędzi jezdni. 
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2.2.24.2. Zakaz zatrzymywania się 

Rys. 2.2.24.2.1. Znak B-36 

Znak B-36 zakaz zatrzymywania się (rys. 2.2.24.2.1) stosuje się w celu wyeliminowania 

zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu 

może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów specjalnych (np. banki, obiekty 

MON), których potrzeba oznakowania znakiem B-36 wynika z odrębnych przepisów.  

Znaków nie stosuje się, gdy zakaz zatrzymywania wynika z odrębnych przepisów np., gdy na 

jezdni zastosowano linię ciągłą. 

Znak B-36 jako uciążliwy dla kierujących powinien być umieszczany jedynie w uzasadnionych 

warunkami ruchu wypadkach. Zasadą powinien być ograniczony czas obowiązywania znaku. 

Ograniczenie zatrzymywania powinno dotyczyć tylko godzin największego natężenia ruchu. 

Znak B-36 powinien być stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach układu 

podstawowego, prowadzących komunikację zbiorową oraz na wąskich ulicach 

dwukierunkowych o dużym natężeniu ruchu. Zasady umieszczania tego znaku są analogiczne 

jak znaku B-35 (pkt. 2.2.24.1) oraz dotyczą tych samych elementów drogi. 

W tych miejscach, w których obowiązuje zakaz, a możliwe jest dopuszczenie postoju poza 

jezdnią, stosuje się takie same zasady jak dla znaku B-35. Jeżeli w pobliżu miejsca, w którym 

obowiązuje zakaz zatrzymywania się, występują trudności z zaparkowaniem pojazdu, zaleca 

się stosowanie pod znakiem B-36 drogowskazu ze znakiem D-18 (rys.5.3.4.6.) informującego 

dojeździe do parkingu. 
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W przypadku, gdy koniec odcinka objętego zakazem zatrzymywania wyrażonego znakiem B-36 

stanowi początek odcinka objętego zakazem postoju, wówczas w miejscu tym umieszcza się 

znak B-35 (rys. 2.2.24.2.2).  

Rys. 2.2.24.2.2. Sposób wskazywania zmian zakazów wynikających ze znaków B-35 i B-36 

W celu wskazania, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony 

znakiem B-35 lub B-36, zostanie usunięty na koszt właściciela, pod znakiem umieszcza się 

tabliczkę T-24 (rys. 2.2.24.2.3). 

Rys. 2.2.24.2.3. Tabliczka T-24 

Znak z tabliczką T-24 stosuje się w pobliżu obiektów specjalnych np. banki, sądy, obiekty 

MON, a także w miejscach, w których ze względu na warunki drogowe pozostawienie 

samochodu na drodze powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

uniemożliwia przejazd albo przejście. 
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Proponowana zmiana: 

Znaków nie stosuje się, gdy zakaz zatrzymywania wynika z odrębnych przepisów np., gdy 

na jezdni zastosowano linię ciągłą. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie zbędnie 

umieszczanych znaków B-36, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie wydatków na 

umieszczanie znaków drogowych. 

2.2.24.3. Zakaz postoju w dni nieparzyste 

Rys. 2.2.24.3.1. Znak B-37 

Znak B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste (rys. 2.2.24.3.1) stosuje się przede wszystkim 

w miastach, w celu udostępnienia jednej strony jezdni, co drugi dzień, dla potrzeb, 

np. zaopatrzenia sklepów, sprzątania drogi lub usuwania śniegu.  

Znak B-37 obowiązuje w dni nieparzyste miesiąca. Powinien być umieszczany po stronie 

„nieparzystej” ulicy (nieparzyste numery posesji).  

Zasady stosowania znaku B-37 (oprócz godzin obowiązywania i miejsca obowiązywania poza 

obszarem zabudowanym) są analogiczne jak na znaku B-35 (pkt. 2.2.24.1). Znak B-37 stosuje 

się w parze ze znakiem B-38 umieszczonym po przeciwnej stronie drogi. Umieszczenie tych 

znaków dopuszcza postój pojazdu trwający nie dłużej niż minutę.  

Dla wprowadzenia zakazu postoju w dni nieparzyste po jednej ze stron placu, stosuje się znak 

B-37 z tabliczką T-26, natomiast na przeciwległej stronie placu stosuje się znak B-38 

z tabliczką T-26. 

2.2.24.4. Zakaz postoju w dni parzyste 

Rys. 2.2.24.3.1. Znak B-38 
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Znak B-38 zakaz postoju w dni parzyste (rys. 2.2.24.3.1) stosuje się w takim samym celu 

i według takich samych zasad jak znak B-37 (pkt. 2.2.24.3). Znak ten obowiązuje w dni 

parzyste miesiąca. Powinien być umieszczany po stronie „parzystej” ulicy (parzyste numery 

posesji). 

2.2.24.5. Strefa ograniczonego postoju 

Rys. 2.2.24.4.1. Znak B-39 

Znak B-39 strefa ograniczonego postoju (rys. 2.2.24.4.1) stosuje się w celu oznakowania 

strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami 

wyznaczonymi do postoju pojazdów.  

Znaki B-39 mają takie wymiary jak duże znaki informacyjne. Na tarczy znaku podaje się 

informacje o zakresie obowiązywania znaku np. dni, godziny, wyjątki, według zasad 

określonych w punkcie 2.2.24.3. Jeżeli zakaz dotyczy określonych pojazdów, na znaku 

umieszcza się symbol pojazdu lub napis określający rodzaj pojazdu np. symbol samochodu 

ciężarowego lub napis Dotyczy taksówek. Znaki B-39 umieszcza się na wszystkich ulicach 

doprowadzających ruch do strefy ograniczonego postoju.  

Na drogach wewnątrz strefy można za pomocą znaków B-35 i B-36 wprowadzać dalej idące 

ograniczenia dotyczące postoju pojazdów. Znak B-39 może być również stosowany w celu 

uniknięcia konieczności umieszczania dużej liczby znaków B-35 na poszczególnych ulicach. 
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2.2.24.6. Koniec strefy ograniczonego postoju 

 

 

Rys. 2.2.25.1. Znak B-40 

Znak B-40 koniec strefy ograniczonego postoju (rys. 2.2.25.1) stosuje się w celu wskazania 

wyjazdu ze strefy ograniczonego postoju. Umieszcza się go na wszystkich wylotach ze strefy 

oznakowanej znakami B-39, w tym samym przekroju poprzecznym drogi, co znak B-39. 

Znak B-40 ma kształt kwadratu o takich wymiarach, jak duże znaki informacyjne. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniona grafika znaku, spowoduje obniżenie jego kosztu produkcji, przy jednoczesnym 

braku wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2.2.24.7. Zakaz ruchu pieszych 

Rys. 2.2.26.1. Znak B-41 

Znak B-41 zakaz ruchu pieszych (rys. 2.2.26.1) stosuje się w celu wyeliminowania pieszych z 

drogi w tych miejscach, w których ich obecność ze względu na warunki lokalne, np. brak 

chodnika i duży ruch samochodów, zwłaszcza ciężarowych czy autobusów może stwarzać 

niebezpieczeństwo nie tylko dla nich, ale i dla ruchu pojazdów. Znak dotyczy tej strony drogi, 

po której jest umieszczony. Jeżeli zakaz ma dotyczyć całej drogi, znaki B-41 umieszcza się po 

obu jej stronach.  

Znak B-41 stosuje się także wzdłuż obwodnic, które nie służą obsłudze ruchu pieszego, 

Umieszczając znak B-41, należy zapewnić pieszym (w razie potrzeby wskazać im) bezpieczny 

ciąg komunikacyjny. W tym celu zaleca się umieszczanie tabliczek, wskazujących możliwość 
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korzystania z drogi, np. z napisem Przejście po drugiej stronie ulicy (rys. 2.2.24.6.2), 

o wymiarach 600 x 350 mm. 

 

Rys. 2.2.26.2. Przykład tabliczka umieszczanej pod znakiem B-41 

 

Proponowana zmiana: 

Zaproponowano wzór tabliczki umieszczanej pod znakiem B-41 w celu wskazania 

pieszym bezpiecznego ciągu komunikacyjnego; takie rozwiązania są już w praktyce 

stosowane. 

2.2.25. Koniec zakazów 

Rys. 2.2.27.1. Znak B-42 

Znak B-42 koniec zakazów (rys. 2.2.27.1) stosuje się na końcu odcinka drogi objętego więcej 

niż jednym zakazem, wyrażonym za pomocą znaków B-23, B-25, B-26, B-29, B-33, jeżeli 

zakazy mają być odwołane przed skrzyżowaniem. Jeżeli spośród dwóch lub trzech zakazów ma 

być uchylony tylko jeden, to stosuje się znak z symbolem barwy szarej odwoływanego zakazu, 

np. B-24. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniona grafika znaku, spowoduje obniżenie jego kosztu produkcji, przy jednoczesnym 

braku wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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2.2.26. Strefa ograniczonej prędkości 

Rys. 2.2.28.1. Znak B-43 

Znak B-43 strefa ograniczonej prędkości (rys. 2.2.28.1) stosuje się w celu ograniczenia 

prędkości w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych oraz dużej liczbie 

skrzyżowań. Znaki te stosuje się także w centralnych częściach miasta lub w okolicach centrów 

handlowych. Strefa ograniczonej prędkości powinna obejmować ulice o jednorodnym 

charakterze, nieprowadzące ruchu tranzytowego.  

W zależności od warunków drogowych, natężenia ruchu pojazdów i pieszych w strefach 

oznaczonych znakiem B-43 stosuje się ograniczenie prędkości do 10, 20, 30, 40 km/h.  

Znak B-43 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do strefy ograniczonej 

prędkości. W strefie ograniczonej prędkości powinny być stosowane rozwiązania wymuszające 

jazdę z prędkością podaną na znaku. W strefie ograniczonej prędkości nie powinno się 

stosować znaków określających pierwszeństwo na skrzyżowaniach. Zaleca się stosowanie 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak progi zwalniające oraz stosowanie 

organizacji ruchu wymuszającej powolną jazdę (zmiana kierunku jazdy, miejscowe 

przewężenie). W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub mniejszej, rozwiązania 

wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. 
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2.2.27. Koniec strefy ograniczonej prędkości 

Rys. 2.2.29.1. Znak B-44 

Znak B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości (rys. 2.2.29.1) stosuje się w celu wskazania 

wyjazdu ze strefy ograniczonej prędkości. Umieszcza się go na wszystkich wylotach ze strefy 

oznakowanej znakami B-43, w tym samym przekroju poprzecznym drogi, w którym ustawiono 

ten znak. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniona grafika znaku, spowoduje obniżenie jego kosztu produkcji, przy jednoczesnym 

braku wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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3. Znaki nakazu 

3.1. Funkcja, kształt i wymiary znaków 

Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania: 

 wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu, gdzie występuje 

możliwość zmiany kierunku jazdy (znaki od C-1 do C-12), 

 obowiązku korzystania przez określonych uczestników ruchu z przeznaczonej dla nich drogi 

(znaki C-13 i C-16), 

 obowiązującej na drodze minimalnej prędkości (znak C-14), 

 nakazanego kierunku jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi (znak C-17), 

 obowiązku używania łańcuchów przeciwpoślizgowych (znak C-18). 

Znaki nakazu nie dotyczą pojazdów szynowych poruszających się zgodnie z przebiegiem ich 

trasy. Znaki nakazu, z wyjątkiem znaku C-17, mają kształt koła o wymiarach oznaczonych na 

rysunku 3.1.1 i określonych w tabeli 3.1.1. 

 

 
 

Rys. 3.1.1. Kształt i wymiary znaków nakazu 

Tabela 3.1.1. Wymiary znaków nakazu  

Grupa 

wielkości 

znaków 

Średnica 

[mm] 

Szerokość [mm] 

Moduł 

[mm] 
Obwódki  

znaku 

Ukośnego 

pasa znaku  

uchylającego 

nakaz 

Obwódki ukośnego  

pasa znaku  

uchylającego 

nakaz 

Obwódki 

technologicznej 

d g p p/20 t a 

duże 1000 10 135 7 10 100 

średnie 800 8 108 5 8 80 

małe 600 6 81 4 6 60 

mini 400 4 54 3 4 40 

 

Znaków mini nie stosuje się poza obszarem zabudowanym. 
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Znaki nakazu C-9, C-10, C-11, w zależności od warunków widoczności, mogą być stosowane w 

grupach wielkości niższych niż obowiązujące na danej drodze. 

Znaki nakazujące skręcanie występują w dwóch odmianach: C-1 i C-2 dla nakazu jazdy w prawo, 

C-3 i C-4 dla nakazu jazdy w lewo. Stosowanie tych odmian powinno być takie, aby kierującym 

jednoznacznie wskazać sposób i istniejące kierunki ruchu na drodze, do której się zbliżają. 

W skomplikowanych warunkach drogowych można umieścić dwa znaki, np. C-3 i C-4 

wskazujące ten sam kierunek jazdy. 

Przed wyborem sposobu oznakowania należy zbadać, czy zastosowanie znaku zakazu skręcania 

w lewo lub w prawo nie przekaże jadącym bardziej wyraziście, niż odpowiedni znak nakazu, 

możliwości jazdy przez skrzyżowanie w określonych kierunkach. Znaki wskazujące wymagany 

sposób jazdy na skrzyżowaniu umieszcza się w rejonie skrzyżowania, jednak nie dalej niż 25 m od 

krawędzi jezdni drogi poprzecznej. 

Znaki: C-2, od C-4 do C-8, C-12 i C-14 umieszcza się po obu stronach jezdni jednokierunkowych 

wielopasowych. 

Jeżeli dopuszcza się wyłączenia od stosowania się do znaków od C-1 do C-10, to należy pod tymi 

znakami umieścić tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu albo wyrażeniem 

określającym ten pojazd, zezwalającą niektórym uczestnikom ruchu na niestosowanie się do tych 

znaków, według zasad określonych w punktach 2.1.2, 2.2.1.1 i 2.2.1.2. 

Na znakach nakazu nie dopuszcza się umieszczania jakichkolwiek napisów lub dodatkowych 

symboli.  

Znaki od C-1 do C-8 stosuje się również na wyjazdach z obiektów przydrożnych, jeżeli istnieje 

potrzeba wskazania obowiązkowego kierunku jazdy, np. wyjazd ze stacji paliw, parkingu itp. 

 

Proponowane zmiany: 

 

1. Wprowadzono do stosowania cztery zamiast pięciu grup wielkości znaków – jest to zgodne 

z wymaganiami Konwencji Wiedeńskiej; doświadczenia krajów europejskich, np. niemieckie, 

wskazują, że znaki o wymiarach zbliżonych do grupy duże (D), w sposób czytelny przekazują 

niezbędne informacje kierującym poruszającym się po autostradach i drogach ekspresowych; 

dodatkową korzyścią jest zmniejszenie kosztów oznakowania, bez pogorszenia poziomu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Zwiększono średnicę znaków dużych (D) do 1000 mm. 

3. Zmieniono pozostałe parametry znaków duże (D), jako konsekwencję zwiększenia średnicy 

znaków dużych (D). 

4. Zmieniono grafikę niektórych znaków kat. C; symbole na znakach są lepiej odbierane przez 

uczestników ruchu i jednocześnie nawiązują do obecnych realiów. 
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3.2. Opisy szczegółowe 

3.2.1. Nakaz jazdy we wskazanym kierunku 

3.2.1.1. Nakaz jazdy w prawo przed znakiem 

 
Rys. 3.2.1.1.1. Znak C-1 

Znak C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiem (rys. 3.2.1.1) stosuje się w celu wskazania 

kierującym obowiązku skręcania w prawo przed znakiem, w miejscu, w którym jazda ani na 

wprost ani w lewo nie jest możliwa. Znak powinien być umieszczony na przedłużeniu osi grupy 

pasów ruchu prowadzących w kierunku wskazanym przez znak. 

Znak C-1 umieszcza się na skrzyżowaniu typu „T”, przed wjazdem na drogę jednokierunkową 

o małym natężeniu ruchu (do 200 poj./h) z innej drogi lub obiektu przydrożnego. Stosuje się go 

w tych przypadkach, w których nie można zastosować znaku C-2.  

Rys. 3.2.1.1.2. Zastosowanie znaku C-1 na skrzyżowaniu typu T 

 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono zapis precyzujący usytuowanie znaku w sytuacji, gdy jezdnia dwukierunkowa 

nie jest symetrycznie podzielona dla przeciwnych kierunków ruchu.  

2. Dodano rysunek ilustrujący tę zasadę. 
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3.2.1.2. Nakaz jazdy w prawo za znakiem 

 
Rys. 3.2.1.2.1. Znak C-2 

Znak C-2 nakaz jazdy w prawo za znakiem (rys. 3.2.1.2.1) stosuje się w celu wskazania 

kierującym obowiązku skręcenia w prawo za znakiem. Znak C-2 stosuje się na wlotach, z których 

na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w prawo. 

Na skrzyżowaniu typu T znak C-2 umieszcza się na: 

 wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej (Rys. 3.2.1.2.2), 

 wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie 

skręcania pojazdów w lewo, np. z powodu znacznego natężenia ruchu pojazdów na drodze 

poprzecznej, a skręcanie w lewo spowodowałoby utrudnienie ruchu i pogorszenie 

bezpieczeństwa. 

 

Rys. 3.2.1.2.2. Znak C-2 na wlocie do drogi jednokierunkowej 

 

Na skrzyżowaniach o czterech wlotach znak C-2 umieszcza się na wlocie, jeżeli: 

 droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony,  

 wjazd zarówno w drogę poprzeczną w lewo, jak i w drogę na wprost został zamknięty 

(rys.3.2.1.2.2). 
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Rys. 3.2.1.2.3. Zastosowanie znaku C-2 na skrzyżowaniu o czterech wlotach 

Znak C-2 umieszcza się na drodze dochodzącej do drogi poprzecznej, jeżeli kąt pomiędzy osiami 

obu dróg wynosi nie mniej niż 20°, zgodnie z zasadami pokazanymi na rysunku 3.2.1.2.3. 

 

 

 
 

 

Rys. 3.2.1.2.3. Zastosowanie znaku C-2 w zależności od kąta pomiędzy osiami dróg  

na skrzyżowaniu typu T 

Jeżeli droga dochodząca do drogi poprzecznej w obrębie skrzyżowania przebiega w łuku 

poziomym, wówczas kąt mierzy się między krawędzią jezdni drogi poprzecznej a styczną do osi 

tej drogi w punkcie A, jak pokazano na rysunku 3.2.1.2.4. 
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Rys. 3.2.1.2.4. Ustalenie kąta pomiędzy drogami na skrzyżowaniu typu T, 

gdy wlot przebiega w łuku poziomym 

Na wlotach łącznic autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych nie stosuje się znaków C-2 

i C-5. 

Proponowana zmiana: 

Treść uzupełniono o rysunek ilustrujący zastosowanie znaku C-2 na wlocie do drogi 

jednokierunkowej. 

 

3.2.1.3. Nakaz jazdy w lewo przed znakiem 

 
Rys. 3.2.1.3.1. Znak C-3 

Znak C-3 nakaz jazdy w lewo przed znakiem (rys. 3.2.1.3.1) stosuje się analogicznie jak znak 

C-1w tych przypadkach, w których zachodzi konieczność skierowania ruchu pojazdów w lewo.  

Znak C-3 umieszcza się w tych przypadkach, w których nie można zastosować znaku C-4.  

Znak C-3 należy stosować na skrzyżowaniach typu „T” w przypadkach, gdy droga poprzeczna 

jest dwujezdniowa. Znak powinien być umieszczony na przedłużeniu osi grupy pasów ruchu 

prowadzących w kierunku wskazanym przez znak.  (podobnie jak na rys. 3.2.1.1.2).  
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Rys. 3.2.1.3.2. Zastosowanie znaku C-3 na skrzyżowaniu typu T 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono zapis precyzujący usytuowanie znaku w sytuacji, gdy jezdnia dwukierunkowa 

nie jest symetrycznie podzielona dla przeciwnych kierunków ruchu.  

2. Dodano rysunek ilustrujący tę zasadę. 

3.2.1.4. Nakaz jazdy w lewo za znakiem 

 

Rys. 3.2.1.4.1. Znak C-4 

Znak C-4 nakaz jazdy w lewo za znakiem (rys. 3.2.1.4.1) stosuje się w celu wskazania kierującym 

obowiązku skręcenia w lewo za znakiem. Znak C-4 stosuje się na wlotach, z których na 

skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w lewo. Na skrzyżowaniu typu T znak C-4 

umieszcza się na: 

 wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej (Rys. 3.2.1.4.2), 

 wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie 

skręcania pojazdów w prawo. 
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Rys. 3.2.1.4.2. Znak C-4 na wlocie do drogi jednokierunkowej 

 

 

Na skrzyżowaniach czterowlotowych znak C-4 umieszcza się na wlocie, jeżeli: 

 droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony, 

 wjazd zarówno w drogę poprzeczną w prawo, jak i w drogę na wprost został zamknięty    

(rys. 3.2.1.4.2). 

 

 

Rys. 3.2.1.4.3. Zastosowanie znaku C-4 na skrzyżowaniu o czterech wlotach 

 

Proponowana zmiana: 

1. Dodano rysunek ilustrujący zastosowanie znaku C-4 na wlocie do drogi 

jednokierunkowej. 

2. Rysunek uzupełniono o znak B-22 usytuowany na wschodnim wlocie skrzyżowania. 

 



194 

3.2.1.5. Nakaz jazdy prosto 

 

Rys. 3.2.1.5.1. Znak C-5 

Znak C-5 nakaz jazdy prosto (rys. 3.2.1.5.1) umieszcza się na skrzyżowaniach w szczególności, 

jeżeli: 

 skręcanie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia w znacznym stopniu ruch pieszych, 

 natężenie ruchu pojazdów na drodze poprzecznej jest znaczne i skręcanie w tę drogę byłoby 

utrudnione lub zagrażałoby bezpieczeństwu, 

 na drodze poprzecznej ruch został zamknięty znakami B-1 lub B-2. 

Znak C-5 stosuje się też na drodze dochodzącej do drogi poprzecznej, jeżeli kąt między osiami 

obydwu dróg lub pomiędzy osią drogi dochodzącej a krawędzią jezdni drogi poprzecznej jest 

mniejszy od 20° (rys. 3.2.1.2.3 i 3.2.1.2.4). 

Poza skrzyżowaniami znak C-5 stosuje się w miejscach krzyżowania się kierunków ruchu, jeżeli 

konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów, np. skręcania w lewo do obiektów 

przydrożnych, stacji paliw itp. 

3.2.1.6.  Nakaz jazdy prosto lub w prawo 

 

Rys. 3.2.1.6.1. Znak C-6 

Znak C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo (rys. 3.2.1.6.1) stosuje się w celu wskazania kierującym 

obowiązku jazdy na wprost lub w prawo.  

Na skrzyżowaniu, na którym w organizacji ruchu nie przewidziano skręcania z wlotu w lewo, 

stosuje się na tym wlocie znak B-21. Jeżeli na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach należy 

zabronić skręcania w lewo w dwie sąsiednie drogi, to umieszcza się odpowiednio znak C-6 

i-ewentualnie – dla przeciwnego kierunku, znak C-7 (rys. 3.2.1.7.1). 
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Rys. 3.2.1.6.2. Zastosowanie znaku C-6, C-7 i C-8 na skrzyżowaniu o więcej niż 

czterech wlotach 

 

Proponowana zmiana: 

Rysunek skorygowano poprzez odsunięcie znaku C-6 od skrzyżowania.  

 

3.2.1.7. Nakaz jazdy prosto lub w lewo 

 

 

Rys. 3.2.1.7.1. Znak C-7 

Znak C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo (rys. 3.2.1.7.1) stosuje się w celu wskazania kierującym 

obowiązku jazdy na wprost lub w lewo.  

Na skrzyżowaniu, na którym w organizacji ruchu nie przewidziano skręcania z wlotu w prawo, 

stosuje się na tym wlocie znak B-22. Jeżeli na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach należy 

zabronić skręcania w prawo w dwie sąsiednie drogi, to umieszcza się odpowiednio znak C-7  

i ewentualnie – dla przeciwnego kierunku ruchu, znak C-6 (rys. 3.2.1.6.2). 
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3.2.1.8. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo 

 

Rys. 3.2.1.8.1. Znak C-8 

Znak C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo (rys. 3.2.1.8.1) stosuje się w celu wskazania 

kierującym obowiązku skręcenia w prawo lub w lewo. Znak C-8 umieszcza się przed 

skrzyżowaniem, gdy geometria skrzyżowania lub przyjęta organizacja ruchu uniemożliwia 

przejazd pojazdów na wprost przez skrzyżowanie (rys. 3.2.1.8.2). 

 

 

Rys. 3.2.1.8.2. Zastosowanie znaku C-8 na skrzyżowaniu o czterech wlotach 

3.2.1.9. Nakaz jazdy z prawej strony znaku 

 

Rys. 3.2.1.9.1. Znak C-9 
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Rys. 3.2.1.9.2. Zastosowanie znaku C-9 na wysepce kanalizującej ruch 

Znak C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku (rys. 3.2.1.9.1) stosuje się w celu wskazania 

kierującym obowiązku ominięcia wysepki (przeszkody na jezdni) po jej prawej stronie. Na pasach 

ruchu z prawej strony znaku nie może być dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku 

(rys. 3.2.1.9.2).  

Znak C-9 umieszcza się w pasie dzielącym drogi dwujezdniowej, jeżeli szerokość pasa jest nie 

większa, niż 6 m; w takim przypadku nie stosuje się znaku B-2 (rys. 3.2.1.9.3). 

Jeżeli dopuszcza się odstępstwa od stosowania się do znaku C-9, to na tabliczce pod znakiem 

należy stosować tekst np. o treści: „Nie dotyczy MPK”, „Nie dotyczy TAXI”, „Nie dotyczy 

samochodów osobowych”, „Nie dotyczy pojazdów służb miejskich” „Nie dotyczy mieszkańców 

posesji od nr … do nr … ulicy …”. 

 

Rys. 3.2.1.9.3. Zastosowanie znaku C-9 na początku pasa dzielącego jezdnie 
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Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono zapis umożliwiający stosowanie odstępstwa od stosowania się do znaku C-9 

w przypadku określonych uczestników ruchu. Dotyczy to przypadków stosowania na 

przykład wydzielonych buspasów (Kraków – buspasy na torowiskach tramwajowych 

usytuowanych w środku jezdni dwukierunkowej). 

2. Na rysunku ilustrującym stosowanie znaków C-9 na skrzyżowaniu zmieniono kształt wyspy 

kroplowej, na bardziej kształt bardziej odpowiadający projektowanej geometrii. 

 

3.2.1.10. Nakaz jazdy z lewej strony znaku 

 

Rys. 3.2.1.10.1. Znak C-10 

Znak C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku (rys. 3.2.1.10.1) stosuje się w celu wskazania 

kierującym obowiązku ominięcia wysepki (przeszkody w jezdni) po jej lewej stronie. 

Proponowana zmiana: 

Usunięto rysunek oznaczony dotąd numerem 4.2.10.2. zawierający błędną geometrię 

skrzyżowania i błędną organizację ruchu. Poprawna geometria skrzyżowania 

skanalizowanego nie wymaga stosowania znaku C-10. 

 

3.2.1.11. Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku 

 

Rys. 3.2.1.11.1. Znak C-11 

Znak C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku (rys. 3.2.1.11.1) stosuje się w celu 

wskazania kierującym możliwości ominięcia przeszkody w jezdni z dowolnej jej strony, nie 

powodując zmiany kierunku jazdy. Po prawej stronie znaku nie może być dopuszczony ruch 

z przeciwnego kierunku. Nie należy stosować znaku C-11, jeżeli ominięcie przeszkody po jej 

prawej stronie spowoduje zmianę kierunku jazdy. W takim przypadku należy zastosować tablicę 

U-4 (Rys. 3.2.1.11). 
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Znak C-11 umieszcza się: 

 przed skrzyżowaniami, przez które możliwy jest przejazd dwoma jezdniami na wprost 

w tych samych lub różnych poziomach,  

 na początku wysepki lub przeszkody dzielącej jezdnię. 

 

Rys. 3.2.1.11.2. Zastosowanie znaku C-11 na wysepce dzielącej jezdnie 

 

   

 

Rys. 3.2.1.11.3. Zastosowanie znaku C-11 albo tablicy U-4 na skrzyżowaniu dróg  

w różnych poziomach 

Proponowane zmiany: 

1. Usunięto rysunek oznaczony dotąd numerem 4.2.11.2 zawierający błędną organizację 

ruchu. 
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2. Ustalono jednoznacznie, że znak stosowany jest w przypadku występowania przeszkody na 

jezdni (wysepka również jest przeszkodą).  

3. Wyraźnie podkreślono, iż znaku nie stosuje się łącznie z tablicą U-4, podając przykład 

rysunkowy zastosowania znaku C-11 i tablicy U-4 na skrzyżowaniach dróg o różnych 

poziomach. 

 

3.2.1.12. Ruch okrężny 

 

Rys. 3.2.1.12.1. Znak C-12 

Znak C-12 ruch okrężny (rys. 3.2.1.12.1) stosuje się na skrzyżowaniach dróg w celu wskazania 

kierującym, że ruch pojazdów odbywa się dookoła wyspy w kierunku wskazanym na znaku. 

Znak C-12 stosuje się łącznie ze znakiem A-7 i umieszcza się na każdym wlocie zgodnie 

z zasadami określonymi w punkcie 4.2.1.2. Znak C-12 umieszcza się w odległości do 25 m przed 

skrzyżowaniem. Nie umieszcza się znaku C-12 przed takimi skrzyżowaniami z ruchem dookoła 

wyspy, przez które przebiega dodatkowo odcinek jezdni przecinający wyspę, lub w przypadkach, 

kiedy jednej z dróg przyznano pierwszeństwo.  

Proponowane zmiany: 

1. Usunięto sformułowanie „wyspę centralną” na rzecz sformułowania „wyspę”, jako że 

wyrażenie usunięte sugeruje niepoprawne stosowanie znaku C-12 na skrzyżowaniach 

z wyspą centralną, lub inaczej, na skrzyżowaniach z rozsuniętymi wlotami.  

2. Zaproponowano – jako niezbędne – doprecyzowanie zapisu w rozporządzeniu o znakach, 

gdzie zapisano, iż znak C-12 stosuje się gdzie „na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła 

wyspy lub placu”. Niezbędne jest usunięcie zapisu niepoprawnego „lub placu”. 

 

3.2.2. Droga dla rowerów 

 

Rys. 3.2.2.1. Znak C-13 
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Znak C-13 droga dla rowerów (rys. 3.2.2.1) stosuje się w celu oznakowania drogi dla rowerów. 

Znak ten umieszcza się na początku drogi dla rowerów po jej prawej stronie, a także za każdym 

przecięciem drogi dla rowerów z inną drogą oraz w innych miejscach, w których zasadne jest 

zastosowanie tego znaku ze względu na jednoznaczność informacji dla uczestników ruchu lub 

warunki bezpieczeństwa. Za przecięciem drogi dla rowerów z inną drogą dla rowerów, nie 

umieszcza się znaków C-13. Jeśli nie jest możliwe umieszczenie znaku po prawej stronie lub nad 

drogą, dopuszcza się jego umieszczenie po lewej stronie drogi dla rowerów. Jeżeli droga dla 

rowerów jest kontynuowana za przejazdem dla rowerzystów, znaków C-13 można nie stosować 

bezpośrednio za tym przejazdem. 

Znak C-13 stosuje się wyłącznie na drogach spełniających wymagania dla dróg dla rowerów, 

określone w przepisach odrębnych. Jeżeli znak C-13 nie jest widoczny z jezdni, należy przy niej 

umieścić znak B-9 (rys. 2.2.8.1) oraz informacje wskazujące możliwość dojazdu do drogi dla 

rowerów. 

Pod znakiem C-13 droga dla rowerów dopuszcza się umieszczenie tabliczki T-22a z napisem 

dopuszcza się i symbolem wózka rowerowego (Rys. 3.2.2.2), jeśli przekrój drogi dla rowerów 

umożliwia poruszanie się takich pojazdów. Droga dla rowerów powinna mieć wówczas co 

najmniej 3,5 m szerokości i umożliwiać swobodne wymijanie się wózków rowerowych. 

 

Rys. 3.2.2.2. Tabliczka T-22a 

Na drogach dla rowerów umieszcza się także inne znaki poziome i pionowe, dla których 

wymagania określają odpowiednie przepisy dla tych znaków. 

Proponowane zmiany: 

1. Na podstawie doświadczeń z minionych lat uporządkowano i uzupełniono treść zapisu 

odnoszącego się do znaku C-13. . 

2. Zaproponowano nową tabliczkę T-22a do zastosowania pod znakiem C-13, o treści: 

„dopuszcza się”, z symbolem wózka rowerowego. 

 

3.2.3. Koniec drogi dla rowerów 

 

Rys. 3.2.3.1. Znak C-13a 
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Znak C-13a koniec drogi dla rowerów (rys. 3.2.3.1) stosuje się w celu wskazania miejsca,                      

w którym kończy się droga dla rowerów i następuje włączenie do jezdni, na której odbywa się 

ruch innych pojazdów (dotyczy to także wjazdu na pas ruchu dla rowerów).   

 Jeżeli razem z drogą dla rowerów kończy się również przyległy chodnik lub droga dla pieszych, 

można również do zakończenia zastosować znaki C-13a i C-16a umieszczone na jednej tarczy 

(rys. 3.2.9.1).  

Znaku C-13a nie stosuje się, jeżeli kontynuacją drogi dla rowerów jest droga dla rowerów                       

i pieszych, droga dla pieszych albo strefa zamieszkania, albo został zastosowany znak B-1, albo 

znak B-9. W miejscu połączenia z drogą dla pieszych umieszcza się odpowiednią odmianę znaku 

C-13/16. 

Proponowane zmiany: 

1. Na podstawie doświadczeń z minionych lat uporządkowano i uzupełniono zapis - w tym 

także w zakresie pozwalającym na ograniczenie liczby stosowanych znaków.  

2. Wskazano na konieczność podejmowania działań mających zapewnić rowerzystom wyższy 

poziom bezpieczeństwa. 

3.2.4. Prędkość minimalna 

 

Rys. 3.2.4.1. Znak C-14 

Znak C-14 prędkość minimalna (rys. 3.2.4.1) stosuje się w celu niedopuszczenia jazdy 

z prędkością mniejszą niż wskazana na znaku liczba kilometrów na godzinę. 

Znak C-14 umieszcza się na drogach, na których zaobserwowano, że kierujący zmniejszają 

prędkość jazdy np. z powodu dużej atrakcyjności widokowej otoczenia lub innych przyczyn 

niewynikających ze stanu technicznego i geometrii drogi. Dotyczy to zwłaszcza dróg 

dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu.  Nie dopuszcza się obowiązywania minimalnej 

prędkości na wlocie drogi podporządkowanej oraz na odcinku, na którym występuje przejście dla 

pieszych. Dla odwołania minimalnej prędkości stosuje się znak C-15 (rys. 3.2.5.1). 

 



203 

3.2.5. Koniec minimalnej prędkości 

 

Rys. 3.2.5.1. Znak C-15 

Znak C-15 „koniec minimalnej prędkości” (rys. 3.2.5.1) stosuje się dla zaznaczenia miejsca, 

w którym nakaz jazdy z minimalną prędkością wskazaną znakiem C-14 przestaje obowiązywać. 

Umieszczenie znaku C-15 jest jedynym sposobem odwołania minimalnej prędkości. 

3.2.6. Droga dla pieszych 

 

Rys. 3.2.6.1. Znak C-16 

Znak C-16 droga dla pieszych (rys. 3.2.6.1) stosuje się w celu wyeliminowania z drogi ruchu 

pojazdów i dopuszczenia wyłącznie ruchu pieszych. Znak ten umieszcza się na początku drogi 

przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. 

Znak C-16 umieszcza się przede wszystkim na drogach, na których wyeliminowanie ruchu 

pojazdów wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa pieszych i ułatwi im korzystanie z drogi. 

Znak C-16 umieszcza się również na drogach publicznych, których przeznaczenie tylko dla 

pieszych może budzić wątpliwości.  

Znaku tego nie umieszcza się na chodnikach oraz innych drogach, których przeznaczenie dla 

pieszych jest oczywiste. 

Proponowana zmiana: 

Na podstawie doświadczeń z minionych lat sprecyzowano zapis odnoszący się do zakresu 

stosowania znaku. 
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3.2.7. Koniec drogi dla pieszych 

 

Rys. 3.2.7.1. Znak C-16a 

Znak C-16a koniec drogi dla pieszych (rys. 3.2.7.1) stosuje się w celu wskazania miejsca, 

w którym kończy się droga przeznaczona wyłącznie dla pieszych oznaczona znakiem C-16. 

3.2.8. Droga dla rowerów i pieszych 

 

 

Rys. 3.2.8.1. Znak C-13-16 

 

Znak C-13/16 droga dla rowerów i pieszych (Rys. 3.2.8.1) stosuje się w celu oznaczenia dróg 

tylko dla kierujących rowerami i pieszych. Na znaku tym umieszcza się jednocześnie symbole 

znaków C-13 i C-16. Wspólne użytkowanie drogi przez pieszych i rowerzystów może być 

stosowane, jeśli natężenie ruchu i geometria drogi pozwalają na bezpieczny ruch dwóch grup 

uczestników ruchu na wspólnej powierzchni. 

 

W przypadku gdy ruch rowerów odbywa się po drodze dla rowerów, a ruch pieszych po drodze 

dla pieszych, położonych obok siebie, symbole roweru i pieszych oddziela się kreską pionową 

(Rys. 3.2.8.2). 
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Rys.  3.2.8.2.  Znaki C-13/16 (po lewej) i C-16/13 (po prawej) wskazujące drogę dla rowerów                   

i drogę dla pieszych położone obok siebie 

Znak C-13/16 stosuje się w przypadku, gdy droga dla rowerów jest położona po lewej stronie 

drogi dla pieszych. W przypadku lokalizacji drogi dla rowerów po prawej stronie drogi dla 

pieszych stosuje się znak C-16/13. Zasady lokalizacji znaków C-13/16 i C-16/13 są analogiczne 

jak znaku C-13. Dodatkowo znaki te należy stosować w miejscach zmiany wzajemnego położenia 

drogi dla rowerów i drogi dla pieszych . 

Jeżeli na krótkim odcinku następuje poszerzenie przestrzeni oddzielającej drogę dla rowerów od 

chodnika, nie stosuje się dodatkowych, oddzielnych znaków C-13 i C-16. 

Jako zasadę należy przyjąć powtarzanie za każdym skrzyżowaniem znaków C-13/16 i ich odmian 

o zmniejszonych wymiarach, nie należy ich powtarzać za zjazdami i drogami niepublicznymi. 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono zapisy porządkujące problematykę wspólnego użytkowania drogi przez 

pieszych i rowerzystów oraz sposoby oznakowania takich dróg. 

2. Zrezygnowano ze stosowania kryterium ustalającego wielkości natężenia ruchu pieszego 

i rowerowego umożliwiające zastosowanie takiego rozwiązania.  

3. Wprowadzono odrębne symbole znaków dla oznakowania drogi dla kierujących rowerami, 

w sytuacji gdy droga ta jest usytuowana po lewej stronie drogi dla pieszych (znak C-13/16) 

oraz po prawej stronie drogi dla pieszych (znak C-16/13).  

4. Dla odróżnienia sposobu oznakowania dróg, na których nie wskazano odrębnych części 

przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego, zaproponowano nowe oznaczenie znaku 

symbolem C-13-16. 

3.2.9. Koniec drogi dla rowerów i pieszych 

 

 

Rys. 3.2.9.1. Znaki C-13a/16a 
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Znak C-13a/16a koniec drogi dla rowerów i pieszych (rys. 3.2.9.1) stosuje się w celu wskazania 

miejsca, w którym kończy się droga dla  rowerów i pieszych. 

 

 

       

Rys. 3.2.9.2. Znaki C-13a/16a 

Znak C-13a/16a koniec drogi dla rowerów i drogi pieszych (rys. 3.2.9.2) stosuje się w celu 

wskazania miejsca, w którym kończy się droga dla  rowerów i droga dla pieszych. 

Proponowana zmian: 

Dodano nowe znaki mające uzupełnić braki występujące w tym zakresie.  

 

3.2.10. Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi 

 

Rys. 3.2.10.1. Znak C-17 

Znak C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi” (rys. 3.2.10.1) 

stosuje się, jeżeli konieczne jest wskazanie kierunku przejazdu pojazdów przewożących określone 

w punkcie 2.2.3 towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie 

pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. 

Przy zastosowaniu znaku C-17 nie jest konieczne oznakowanie znakami B-13a tych wylotów ze 

skrzyżowania, na które zabroniony jest wjazd pojazdów przewożących towary niebezpieczne. 
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Na znaku C-17 umieszcza się znaki C-2, C-4 lub C-5, jeżeli za skrzyżowaniem tylko na jednej 

drodze dopuszczony jest wjazd pojazdów przewożących towary niebezpieczne, a znaki C-6, C-7 

lub C-8, jeżeli przewóz towarów niebezpiecznych dopuszczony jest na dwóch drogach za 

skrzyżowaniem.  

Znak C-17 może być stosowany na dużych placach postojowych, terminalach odpraw celnych 

itp. w celu wskazania kierunku do miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów 

przewożących towary niebezpieczne. 

3.2.11. Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych 

 
 

Rys. 3.2.11.1. Znak C-18 

Znak C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych (rys. 3.2.11.1) stosuje się okresowo 

na drogach, na których w czasie opadów śniegu występują znaczne trudności w poruszaniu się 

pojazdów niewyposażonych w łańcuchy przeciwpoślizgowe. Jeżeli nakaz dotyczy tylko 

określonych pojazdów, pod znakiem umieszcza się odpowiednią tabliczkę T-23. 

Znaki C-18 zaleca się stosować jako składane lub na tablicach o zmiennej treści, odsłaniane tylko 

w czasie występowania śniegu lub zasłaniane po usunięciu śniegu.  

Przed odcinkami, na których zastosowano znak C-18, za skrzyżowaniem lub wyjazdem z parkingu 

umieszcza się znak F-5 uprzedzający o nakazie używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, 

odsłaniany wraz ze znakiem C-18. 

3.2.12.  Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych 

 

 

Rys. 3.2.12.1. Znak C-19 

Znak C-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych (rys. 3.2.12.1.) stosuje się 

w miejscu, w którym warunki terenowe umożliwiają jazdę bez konieczności stosowania 

łańcuchów przeciwpoślizgowych. 
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Podobnie jak znak C-18 znak C-19 zaleca się stosować, jako składany lub na tablicy o zmiennej 

treści i zasłania się wraz ze znakiem C-18. 

 



Warszawa, wrzesień 2015 r. 
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4. Znaki informacyjne  

4.1. Zasady ogólne  

4.1.1. Funkcja, kształt i wymiary znaków 

Znaki informacyjne służą przekazywaniu uczestnikom ruchu informacji o zasadach korzystania 

z drogi oraz o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu. Znaki informacyjne 

mają kształt kwadratu lub prostokąta o wymiarach oznaczonych na rysunku 4.1.1.1 

i określonych w tabeli 4.1.1.1. Niektóre znaki mogą występować tylko w jednej wielkości bez 

względu na rodzaj drogi lub mieć indywidualne wymiary. Dotyczy to znaków: D-13a, D-13b, 

D-14a, D-14b, D-19, D-20, D-39, D-39a, D-40, D-41, D-42, D-43, D-46, D-47, D-52 i D-53.  

 

a) bez białego pola 

 
b) z białym polem 

Rys. 4.1.1.1. Kształt i wymiary znaków informacyjnych 
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Zwiększenie wysokości znaku może nastąpić w razie konieczności podania na nim informacji 

uzupełniających niemieszczących się na znaku o standardowej wysokości. 

Znaki informacyjne oznaczające obiekty dla podróżnych umieszcza się bezpośrednio przed 

wjazdem do obiektu, oddzielnie dla obu kierunków ruchu. Jeżeli dojazd do obiektu możliwy 

jest tylko z jednego kierunku ruchu, to informację o obiekcie stosuje się tylko dla tego 

kierunku. Na drogach dwukierunkowych dwupasowych o małym natężeniu ruchu dopuszcza 

się umieszczenie znaku tylko po tej stronie jezdni, przy której znajduje się obiekt, stosując 

wówczas znak dwustronny.  

Na drogach dwujezdniowych, z których dopuszczony jest bezpośredni dojazd do obiektu z obu 

kierunków, dopuszcza się umieszczenie znaków tylko po tej stronie jezdni, po której znajduje 

się obiekt, oddzielnie dla każdej z nich. 

Tabela 4.1.1.1. Wymiary znaków informacyjnych 

Grupa wielkości 

znaków 

l h s b c g
2)

 r a s¹ 

[mm] 

duże  900 l + 300 n
1)

 660 120 300 n + 120 9 

30  

90 

1/8 s 
średnie 

600 l + 150 n 440 80 150 n + 80 6 60 
małe 

mini 400 l + 100 n 300 50 100 + 50 4 40 

1)
 n – moduł zwiększenia wysokości znaku, n= 0, 1, 2. 

2)
 dla znaków D-1 i D-2 wymiar g = 1/50 l, a dla znaków D-42 – D-47 wymiar g = 1/60 l 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono do stosowania cztery zamiast pięciu grup wielkości znaków – jest 

to zgodne z wymaganiami Konwencji Wiedeńskiej. Zrezygnowano ze znaków wielkich, 

dając jednocześnie możliwość zwiększenia wysokości znaków dużych o 300n, w miejsce 

225n. Poprawi to proporcje znaków dużych. Zachowano identyczne wielkości znaków 

średnich i małych.  

2. Zmienione zostały także symbole graficzne znaków w celu nadania im lepszej czytelności.  

Na znaku przy wjeździe do obiektu umieszcza się strzałkę (rys. 4.1.1.2 lit.a lub 4.1.1.2 lit.b), 

a jeżeli obiekt jest oddalony od drogi - strzałkę i napis podający odległość do obiektu 

(rys. 4.1.1.2. lit.c lub 4.1.1.2. lit.d). W tym drugim przypadku można też stosować, zależnie 

od sytuacji, strzałki z napisami pokazane na rys. 4.1.1.4.  

a) w prawo 

 



 

216 

 

b) w lewo 

c) w prawo z podaniem odległości 

d) w lewo z podaniem odległości 

Rys. 4.1.1.2. Rozmieszczenie strzałek na znaku przy wjeździe do obiektu 

Na drogach poza obszarami zabudowanymi znaki informacyjne o obiektach poprzedza się 

takimi samymi znakami umieszczonymi w następujących odległościach od wjazdu do obiektu:  

 1 km lub 500 m na drogach powiatowych,  

 2 km lub 1 km oraz 500 m na drogach wojewódzkich i krajowych.  

W przypadku, jeżeli odległość pomiędzy obiektami o tym samym charakterze wynosi mniej niż 

2 km, zaleca się umieszczenie znaku poprzedzającego tylko w odległości 500 m przed 

właściwym obiektem.  

Na autostradach i drogach ekspresowych dopuszcza się umieszczanie znaków informacyjnych 

o obiektach w odległości: 10 km, 5 km, 2 km i 500 m przed tymi obiektami. Ponadto, 

w przypadku braku stacji paliw na długich odcinkach autostrad i dróg ekspresowych dopuszcza 

się umieszczenie znaków informacyjnych wskazujących rzeczywistą odległość do najbliższych 

obiektów tego typu, określoną w kilometrach. 

Napis podający odległość od obiektu umieszcza się w dolnej części znaku, wyrażając 

tę odległość w metrach, np. 500 m, 50 m itp., jak pokazano na rysunku 4.1.1.3. lub 

w kilometrach, jeżeli znak jest umieszczony w odległości większej lub równej 1000 m od 

obiektu.  

Rys. 4.1.1.3. Rozmieszczenie na znaku napisu podającego odległość 

Jeżeli obiekt znajduje się po lewej stronie drogi wielopasowej lub dwujezdniowej albo 

po prawej stronie drogi, ale wjazd do niego może być trudny do zauważenia przez kierujących, 

to na ostatnim znaku poprzedzającym znak informacyjny o wjeździe do obiektu zaleca się 

umieszczenie również strzałek informacyjnych o położeniu obiektu w stosunku do drogi 

(rys.4.1.1.4).  
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a) po prawej stronie drogi 

b) po lewej stronie drogi 

Rys. 4.1.1.4. Rozmieszczenie strzałek i napisów na znaku oddalonym od obiektu 

Na drogach poza obszarem zabudowanym należy stosować znaki informacyjne o tych 

obiektach, które zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze lub w odległości do 500 m od niej. 

Nie dotyczy to informacji o telefonach alarmowych, jednostkach policji, szpitalach i punktach 

opatrunkowych, które można umieszczać również wówczas, gdy obiekt taki znajduje się 

w odległości większej niż 500 m od drogi. Dotyczy to także stacji paliw, jeśli informację o niej 

umieszcza się przy autostradzie lub drodze ekspresowej.  

Jeżeli po zjeździe z drogi trasa dojazdu do obiektu zmienia kierunek, to na skrzyżowaniach 

należy powtarzać znaki o obiekcie ze strzałkami według rysunku 4.1.1.2. lit.a lub 4.1.1.2 lit.b. 

Zasady oznakowania wjazdu z obu kierunków do obiektu zlokalizowanego przy drodze 

wskazuje rysunek 4.1.1.5. 

 

a) dwukierunkowej wielopasowej 
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b) dwukierunkowej, dwupasowej 

 
c) dwujezdniowej 
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d) oddalonego od drogi 

Rys. 4.1.1.5. Oznakowanie wjazdu z obu kierunków do obiektu przy drodze 

W razie konieczności umieszczenia w tym samym miejscu kilku znaków informacyjnych 

o obiektach, stosuje się jedną tablicę zbiorczą, na której umieszcza się te znaki lub ich białe 

pola z symbolami. Tablice te mają kształt prostokąta lub kwadratu, jak pokazano na rysunku 

4.1.1.6.  

 

a) jednorzędowa 

 
b) dwurzędowa 

Rys. 4.1.1.6. Zbiorcza tablica informacyjna o obiektach dla podróżnych 
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W dolnej części tablicy dopuszcza się stosowanie strzałek i napisów określających odległości 

analogicznie jak na pojedynczych znakach informacyjnych. Znaki lub ich symbole na białym 

polu umieszcza się na tablicy zbiorczej w następujący sposób:  

 dwa lub trzy - obok siebie w jednym rzędzie,  

 cztery - w dwóch rzędach po dwa,  

 wyjątkowo sześć - w dwóch lub trzech równych rzędach.  

Dla zbiorczych tablic informujących o MOP (miejscach obsługi podróżnych) na autostradach 

 i drogach ekspresowych w górnej części tablicy umieszcza się nazwę MOP, stosując 

liternictwo opisane w rozdziale I, w punkcie 3. 

4.1.2. Tabliczka T-1a 

Znaki D-7, D-8, D-9 i D-10 można poprzedzać takimi samymi znakami z tabliczką T-1a 

(rys. 4.1.2.1) w odległości 1000 m, a znaki D-13 i D-14 oraz ich odmiany - w odległości od 

100 m do 400 m.  

 

Rys. 4.1.2.1. Przykład tabliczki T-1a z podaniem odległości poprzedzającej 100 m  

 

4.1.3. Tabliczka T-1b 

Tabliczkę T-1b (rys. 4.1.3.1.) stosuje się ze znakami D-37 i znakami uzupełniającymi F-15 

w celu podania długości tunelu lub dodatkowego pasa ruchu na drodze jednojezdniowej. 

Długość podaje się w km z jedną cyfrą po przecinku z dokładnością do 0,1 km. 

 

Rys. 4.1.3.1. Tabliczka T-1b 

Tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu – w przypadku, gdy jego długość 

przekracza 500 m. Dla tuneli o długości do 500 m tabliczki T-1b nie stosuje się. 

Proponowana zmiana: 

Wzorem innych krajów europejskich wprowadzono do stosowania dodatkową tabliczkę 

w celu wskazania użytkownikom dróg długości tunelu. Tabliczka ma także zastosowanie 

przy oznakowaniu odcinków dróg o przekroju 2+1. Stanowi ona dodatkową informację 

dla kierujących pojazdami w przypadku korzystania z tuneli dłuższych niż 500 m lub 

 o rzeczywistej długości odcinka drogi, na którym wprowadzono Przekrój 2+1. 

Informacje te pozwalają kierującym pojazdami na jednoznaczną ocenę długości tunelu 

lub geometrii drogi na najbliższym jej odcinku. 
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4.2. Opisy szczegółowe  

4.2.1. Droga z pierwszeństwem 

4.2.1.1. Zasady ogólne  

 

Rys. 4.2.1.1. Znak D-1 

Znak D-1 droga z pierwszeństwem (rys. 4.2.1.1.) stosuje się w celu oznaczenia drogi (trasy) 

w obszarze zabudowanym, na której obowiązuje pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach 

z innymi drogami Wzdłuż drogi z pierwszeństwem dopuszcza się powtarzanie znaków D-1 

o zmniejszonej do 400 mm długości boku (pkt 4.2.1.3.). 

Znaki D-1 umieszcza się tak, aby jedna przekątna była w położeniu poziomym. Jeżeli droga 

z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu, to pod znakiem D-1 umieszcza się 

tabliczkę T-6a (rys. 4.2.1.2), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.2.1.3. Schemat 

zmiany kierunku pierwszeństwa na skrzyżowaniu umieszczony na tabliczce T-6a powinien być 

zbliżony do rzeczywistych kątów przecięć dróg na skrzyżowaniu. 

 

Rys. 4.2.1.2. Przykład tabliczki T-6a 

Poza obszarem zabudowanym znak D-1 stosuje się tylko w przypadkach, gdy trasa 

 z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu. Wówczas pod znakiem D-1 umieszcza 

się także tabliczkę T-6a o wymiarach zgodnych z grupą wymiaru umieszczanego znaku D-1. 

4.2.1.2. Ustalenie tras z pierwszeństwem  

Ustalając trasy z pierwszeństwem, należy kierować się następującymi zasadami:  
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a) pierwszeństwo nadawać drogom stanowiącym:  

 drogi krajowe,  

 drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, połączenia międzydzielnicowe,  

 trasy komunikacji zbiorowej,  

b) w miarę możliwości ustalać przebieg trasy w taki sposób, aby nie zmieniła kierunku 

na skrzyżowaniu,  

c) trasa z pierwszeństwem powinna swoimi cechami geometrycznymi odróżniać się od ulic 

przecinających ją lub dochodzących do niej,  

d) jeżeli dwie drogi z pierwszeństwem dochodzą do skrzyżowania innego niż o ruchu 

okrężnym, to należy utrzymać pierwszeństwo wzdłuż jednej z nich, charakteryzującej się 

znacznie większym natężeniem ruchu w stosunku do drogi, która zostaje 

podporządkowana, a gdy wartości natężeń są zbliżone, o wyborze pierwszeństwa 

decydują:  

 cechy geometryczne (szerokość jezdni, liczba pasów ruchu itp.),  

 przewaga ruchu tranzytowego,  

 przewaga ruchu komunikacji zbiorowej.  

Na skrzyżowaniach z ruchem pojazdów wokół wyspy środkowej (ruch okrężny) pierwszeństwo 

daje się kierującym znajdującym się na skrzyżowaniu przed kierującymi wjeżdżającymi na 

skrzyżowanie poprzez zastosowanie znaków A-7 i C-12 (rys. 4.2.1.3 lit.a). Skrzyżowania 

z rozszerzonymi wlotami i ruchem wokół wyspy można oznakować, nie stosując znaków C-12 

i zachowując pierwszeństwo na jednym kierunku (rys. 4.2.1.3 lit.b). 

 
a) pierwszeństwo na obwiedni 
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b) pierwszeństwo na skrzyżowaniu o rozszerzonych wlotach 

Rys. 4.2.1.3. Przykład oznakowania skrzyżowania z ruchem pojazdów wokół wyspy środkowej 

 

a) wzdłuż trasy z pierwszeństwem 
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b) na samodzielnym skrzyżowaniu na obszarze zabudowanym 

Rys. 4.2.1.4. Przykład oznakowania skrzyżowania, na którym  

droga z pierwszeństwem zmienia kierunek 

W obszarze zabudowanym na skrzyżowaniach dróg lokalnych i dojazdowych nie zaleca się 

określania pierwszeństwa znakami drogowymi. 

Nie zaleca się także stosowania zmiany kierunku drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniach 

typu T.  

4.2.1.3. Umieszczanie znaku droga z pierwszeństwem  

Znaki D-1 umieszcza się na początku drogi (trasy), której nadano pierwszeństwo w obszarze 

zabudowanym oraz bez względu na rodzaj obszaru, jeżeli na skrzyżowaniu trasa 

z pierwszeństwem zmienia kierunek i zastosowano tabliczki T-6a. Znaki D-1 umieszcza się 

w odległości do 50 m od skrzyżowania.  

Jako zasadę należy przyjąć powtarzanie przed każdym skrzyżowaniem wzdłuż drogi (trasy) 

z pierwszeństwem znaków D-1 o zmniejszonych wymiarach (pkt 4.2.1.1); można ich nie 

powtarzać, jeżeli odległość między skrzyżowaniami jest nie większa niż 50 m. W takim 

przypadku pod znakiem D-1 należy umieścić tabliczkę T-6b, której wzór wskazano w punkcie 

1.2.22.7, na rysunku 1.2.22.7.2. Na wlotach podporządkowanych pod znakami A-7 lub B-20 

należy wówczas umieszczać tabliczki T-6d (rys. 1.2.22.7.5) . Jeżeli droga z pierwszeństwem 

zmienia kierunek na skrzyżowaniu, to pod wszystkimi znakami określającymi pierwszeństwo 

(D-1, A-7, ewentualnie B-20) umieszcza się odpowiednie odmiany tabliczek T-6a i T-6c 

(rys. 1.2.22.7.1 i 1.1.22.7.4). Przykłady oznakowania skrzyżowań, na których droga 

z pierwszeństwem zmienia kierunek, pokazano na rysunku 4.2.1.4.  

Znaki D-1 mogą być umieszczone na skrzyżowaniu, jeżeli na wlotach podporządkowanych 

zostały zastosowane znaki A-7 lub B-20. Przykład oznakowania odcinków trasy 

z pierwszeństwem pokazano na rysunku 4.2.1.5. 
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Rys. 4.2.1.5. Oznakowanie odcinków trasy z pierwszeństwem 

 

4.2.2. Koniec drogi z pierwszeństwem 

 

Rys. 4.2.2.1. Znak D-2 

Znak D-2 koniec drogi z pierwszeństwem (rys. 4.2.2.1) stosuje się w celu odwołania 

pierwszeństwa nadanego znakiem D-1. 
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Znak D-2 umieszcza się przed skrzyżowaniem z inną drogą z pierwszeństwem lub dróg 

równorzędnych, w szczególności przed skrzyżowaniem z ruchem wokół wyspy środkowej, 

gdzie wszystkie wloty są podporządkowane względem ruchu odbywającego się po jej 

obwiedni.  

Jeżeli poza obszarem zabudowanym, na drodze stanowiącej kontynuację drogi oznaczonej 

znakiem D-1 umieszczono na  najbliższym skrzyżowaniu znak A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub 

A-6e, to znaku D-2 nie stosuje się.   

Znak D-2 umieszcza się w odległości do: 

 50 m przed skrzyżowaniem na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, 

 150 m przed skrzyżowaniem na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h. 

Jeżeli na skrzyżowaniu zastosowano znak B-20, to przed skrzyżowaniem pod znakiem D-2 

umieszcza się tabliczkę z napisem Stop i odległością do skrzyżowania, jak pokazano na 

rys. 4.2.2.2. 

 

Rys. 4.2.2.2. Umieszczenie na jednej podporze znaku D-2 z tabliczką uprzedzającą 

o zastosowaniu znaku B-20 

Na jezdniach jednokierunkowych znak D-2 należy powtarzać po lewej stronie jezdni. 

Przykłady zastosowania znaku D-2 pokazano na rysunkach 4.2.1.3 i 4.2.1.5. 

Proponowane zmiany: 

1. Zrezygnowano z umieszczania pod znakiem D-2 znaków A-7 w celu zmniejszenia ilości 

znaków pionowych umieszczanych niejednokrotnie w znacznym zagęszczeniu w obrębie 

wlotów do skrzyżowań. Jednocześnie wpłynie to na poprawę widoczności. 

2. W konsekwencji skorygowane zostały wszystkie rysunki zawierające znaki A-7 

umieszczone pod znakami D-2. 

3. Pozostawiono ze względów bezpieczeństwa konieczność umieszczania pod znakiem D-2 

tabliczek uprzedzających o zastosowaniu na wlocie do skrzyżowania znaku B-20 

„STOP”. 
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4.2.3. Droga jednokierunkowa  

 

Rys. 4.2.3.1. Znak D-3 

Znak D-3 droga jednokierunkowa (rys. 4.2.3.1) stosuje się w celu wskazania wjazdu 

na jezdnię, po której ruch wszelkich pojazdów odbywa się tylko w jednym kierunku, 

określonym na znaku. Znak D-3 może być zastosowany pod warunkiem umieszczenia znaku 

B-2 (pkt 2.2.1.2) lub C-9 (pkt 3.2.1.9) dla przeciwnego kierunku ruchu.  

Znak D-3 umieszcza się:  

 na początku każdej drogi jednokierunkowej,  

 przy wjeździe na jezdnię jednokierunkową drogi dwujezdniowej, jeżeli na pasie 

dzielącym jezdnie zastosowano w tym samym przekroju drogi znak B-2 lub C-9.  

Znaki D-3 nie mogą być umieszczone wcześniej niż znaki B-2 lub C-9 dla przeciwnego 

kierunku. Przykład zastosowania znaków D-3 na drodze dwujezdniowej pokazano na rysunku 

4.2.3.2. 
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Rys. 4.2.3.2. Oznakowanie kierunków ruchu na drodze dwujezdniowej 

Jeżeli na jezdni jednokierunkowej wprowadza się ruch dwukierunkowy na odcinku między 

skrzyżowaniami, to przed tym miejscem umieszcza się znaki A-20 według zasad podanych 

w punkcie 1.2.7. Znaku D-3 nie umieszcza się przy jezdniach jednokierunkowych dróg 

dwujezdniowych za przejazdami przez pas dzielący jezdnie między skrzyżowaniami.  

Jeżeli na jezdni jednokierunkowej dopuszczono ruch rowerów w kierunku przeciwnym do 

ruchu pozostałych pojazdów, pod znakiem D-3 umieszcza się tabliczkę z napisem „Nie 

dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego (zgodnie z przykładem na rys. 4.2.3.3). 

Szerokość tabliczki powinna mieć szerokość znaku D-3. Na przeciwległym wlocie pod 

znakiem B-2 także umieszcza się wówczas tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” i symbolem 

roweru lub wózka rowerowego. 
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Rys. 4.2.3.3. Przykład znaku D-3 z tabliczką „Nie dotyczy” i symbolem roweru. 

 

4.2.4. Droga bez przejazdu  

 

Rys. 4.2.4.1. Znak D-4a 

Znak D-4a droga bez przejazdu (rys. 4.2.4.1) stosuje się w celu oznaczenia wjazdu na drogę, 

której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą. Stosuje się go także na drodze, 

która ma połączenia z innymi drogami, ale tworzą one układ zamknięty, a wyjazd z obszaru 

jest możliwy tylko w miejscu wjazdu. Przykłady zastosowania znaków D-4a pokazano 

na rysunku 4.2.4.2. Znak D-4a umieszcza się bezpośrednio za skrzyżowaniem. 
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Rys. 4.2.4.2. Zastosowanie znaków D-4a 

Znaki D-4b, D-4c wjazd na drogę bez przejazdu (rys. 4.2.4.3 i 4.2.4.4) stosuje się w celu 

uprzedzenia, że droga znajdująca się za skrzyżowaniem jest drogą bez przejazdu. Znaki D-4b, 

D-4c umieszcza się przed skrzyżowaniem z taką drogą.  

 

Rys. 4.2.4.3. Znak D-4b wskazujący drogę bez przejazdu z prawej strony 

 

Rys. 4.2.4.4. Znak D-4c wskazujący drogę bez przejazdu z lewej strony 
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Przykład lokalizacji znaków D-4b i D-4c w obrębie skrzyżowania pokazano na rysunku 4.2.4.2. 

Jeżeli drogą bez przejazdu jest możliwy przejazd rowerem lub wózkiem rowerowym, to pod 

znakami : D-4a, D-4b i D-4c umieszcza się tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” i symbolem 

roweru lub wózka rowerowego. 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono dodatkowy znak D-4c wskazujący drogę bez przejazdu z lewej strony. 

Aktualnie w takich przypadkach używa się zamiennie odpowiednio odwróconych znaków 

D-4b. 

2. Rysunek 4.2.4.2 uzupełniono o brakujące znaki D-4b i D-4c.  

3. Uzupełniono treść o zapis umożliwiający przejazd drogą bez przejazdu rowerem lub 

wózkiem rowerowym. 

  

4.2.5. Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi  

 

Rys. 4.2.5.1. Znak D-5 

Znak D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi (rys. 4.2.5.1) stosuje się w celu 

poinformowania kierujących o pierwszeństwie wjazdu na zwężony odcinek drogi przed 

pojazdami jadącymi z przeciwnego kierunku.  

Znak D-5 umieszcza się w odległości do 20 m przed początkiem zwężonego odcinka drogi, 

którego przeciwległy kraniec został oznakowany znakiem B-31 pierwszeństwo dla 

nadjeżdżających z przeciwka. Zasady ustalania pierwszeństwa na zwężonym odcinku drogi 

podano w punkcie 2.2.14, a oznakowanie takiego odcinka pokazano na rysunku 2.2.5.1.2. 
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4.2.6. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów 

4.2.6.1. Zasady ogólne 

 

Rys. 4.2.6.1.1. Znak D-6 

Znak D-6 przejście dla pieszych (rys. 4.2.6.1.1) stosuje się w celu oznaczenia miejsca 

przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. 

 

Rys. 4.2.6.1.2. Znak D-6a 

Znak D-6a przejazd dla rowerzystów (rys. 4.2.6.1.2) stosuje się w celu oznaczenia miejsca 

przeznaczonego do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. 

 

Rys. 4.2.6.1.3. Znak D-6b 
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Rys. 4.2.6.1.4. Znak D-6c 

Znaki D-6b i D-6c przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (rys. 4.2.6.1.3 i 4.2.6.1.4) 

stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz miejsca 

przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. 

Znaki D-6, D-6a, D-6b i D-6c umieszcza się w odległości nie większej niż 1,0 m od krawędzi 

przejścia lub przejazdu od strony nadjeżdżających pojazdów, jednak zaleca się ich 

umieszczanie w odległości do 0,5 m od tej krawędzi. W każdym przypadku o konkretnej 

lokalizacji powinny decydować najlepsze warunki widoczności.  
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Przy jezdniach jednokierunkowych znaki D-6, D-6a, D-6b i D-6c należy powtarzać po lewej 

stronie (rys. 4.2.6.1.5). 

 Rys. 4.2.6.1.5. Oznakowanie przejścia dla pieszych na drodze dwujezdniowej 

Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o szerokości ponad 7 m oraz na jezdniach 

jednokierunkowych o szerokości ponad 7 m zaleca się umieszczenie dodatkowo znaków D-6, 

D-6a, D-6b i D-6c nad jezdnią.  

Dla oznaczenia miejsca przejść dla pieszych, szczególnie uczęszczanych przez dzieci, pod 

znakiem D-6, D-6b lub D-6c umieszcza się tabliczkę T-27 (rys. 4.2.6.1.6). 

 

Rys. 4.2.6.1.6. Tabliczka T-27 

Tabliczka T-27 ma kształt kwadratu o boku długości 450 mm. Tabliczka T-27 nie może 

występować samodzielnie bez znaku D-6, D-6b lub D-6c. W miejscach szczególnie 

niebezpiecznych dopuszcza się nanoszenie lic znaków D-6, D-6a, D-6b, D-6c i tabliczki T-27 

na tło z folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej typu 3PF. Folia powinna spełniać 

wymagania określone w tabeli 2.3.4.5. Ustalenie przejść podlegających oznakowaniu tabliczką 

powinno być poprzedzone szczegółową analizą warunków lokalnych, a liczba tego typu przejść 

powinna być ograniczona.  

Przejście dla pieszych nie może być wyznaczone w osi wyjścia ze szkoły. Zaleca się, aby po 

wyjściu z terenu szkoły pieszy w drodze do przejścia był ukierunkowany twarzą w kierunku 

nadjeżdżających pojazdów. Przykład oznakowania przejść przy szkole pokazano na rysunku 

4.2.6.1.7.  
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Rys. 4.2.6.1.7. Oznakowanie przejść dla pieszych przy szkole w obszarze zabudowanym 

 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono znak D-6c informujący o lokalizacji przejazdu dla rowerzystów przed 

przejściem dla pieszych. Takie sytuacje występują aktualnie powszechnie w obrębie 

skrzyżowań. 

2. Skorygowano rysunek 4.2.6.1.7 usuwając niebezpieczne rozproszenie ruchu pieszego 

przy wyjściu z boiska. Dodatkowo skorygowano długości ogrodzeń segmentowych.  

4.2.6.2. Zasady lokalizowania przejść dla pieszych 

Wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych należy dokonać po 

przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, uwzględniając w szczególności:  

 źródła i cele ruchu pieszych,  

 kierunki ruchu pieszych,  

 rozkład ruchu pieszych w ciągu doby,  

 natężenie ruchu pieszych,  

 natężenie ruchu kołowego na drodze, przez którą wyznaczone ma być przejście,  

 geometrię drogi,  

 spełnienie minimalnych warunków widoczności na zatrzymanie, określonych 

w odrębnych przepisach,  

 występowanie chodników w rejonie przejścia po obu stronach drogi.  

Potrzebę wyznaczenia przejścia oraz jego lokalizację należy z tego względu szczegółowo 

przeanalizować i dokonać wyboru, stosując poniższe zasady:  

a) poza obszarami zabudowanymi przejścia można wyznaczać na obciążonych ruchem 

pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych, szkół, zakładów 
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pracy itp., przy natężeniu ruchu pieszych przekraczającym 50 pieszych/h w godzinie 

szczytu, pod warunkiem wprowadzenia ograniczenia prędkości jazdy pojazdów w sposób 

opisany w punkcie 4.2.6.3, 

b) zaleca się wyznaczenie przejść w obszarach zabudowanych przez drogi dwujezdniowe 

lub wyodrębnione z jezdni torowiska tramwajowe w rejonach podanych w lit. a, 

c) przejścia powinny koncentrować możliwie największą liczbę pieszych przekraczających 

drogę, przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między 

źródłem a celem ruchu pieszych,  

d) przejścia należy lokalizować przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg,  

e) odległości między przejściami poza obszarem zabudowanym nie powinny być mniejsze 

niż 500 m, a w obszarze zabudowanym :  

 100 m na drogach jednojezdniowych,  

 200 m na drogach dwujezdniowych,  

f) przejścia między skrzyżowaniami należy lokalizować w miejscach zapewniających 

wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami,  

g) nie należy wyznaczać przejść za wzniesieniami, na łukach poziomych i za tymi łukami, 

w miejscach zasłoniętych przez budynki, zieleń lub inne obiekty znajdujące się przy 

drodze,  

h) przejścia w obszarze zabudowanym należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice 

układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem; przez pozostałe ulice 

dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których 

uczęszczają dzieci, lub obiektów komercyjnych i zakładów przemysłowych, gdzie 

występuje duża koncentracja ruchu pieszych, 

i) wyznaczając przejścia w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej, należy, jeżeli to 

tylko możliwe, uwzględnić następującą jego lokalizację w stosunku do znaku 

oznaczającego przystanek:  

 przed znakiem D-15 lub D-16 (rys. 4.2.6.2.1 lit. a),  

 za znakiem D-17 (rys. 4.2.6.2.1 lit. b),  

j) wyznaczając przejścia przez jezdnie o trzech lub więcej pasach ruchu, należy je 

wyposażyć w sygnalizację świetlną lub wyspę wyniesioną stanowiącą azyl dla pieszych. 

 
a) autobusowych 
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b) tramwajowych 

Rys. 4.2.6.2.1. Wyznaczanie przejść dla pieszych w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej 

Na przejściach wyznaczonych na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych należy 

w miarę możliwości wydzielić w pobliżu osi jezdni miejsce dające pieszemu możliwość 

zatrzymania się, tzw. azyl. Przykłady przejścia z azylem zamieszczono w części IV 

opracowania, w punkcie 2.5 na rysunkach 2.5.6 i 2.5.7. 

4.2.6.3. Zasady stosowania znaku przejście dla pieszych 

Znak D-6 należy stosować dla każdego wyznaczonego przejścia dla pieszych. Nie zaleca się 

wyznaczania przejść dla pieszych poza obszarami zabudowanymi. Jeżeli jednak zaistnieje taka 

potrzeba, wówczas należy ograniczyć prędkość pojazdów do wartości nie większej niż 60 km/h 

(według zasad określonych w punkcie 2.2.22.4) i dodatkowo zastosować znaki A-16 według 

zasad podanych w punkcie 1.2.4.1. W przypadku umieszczenia obok przejścia dla pieszych 

także przejazdu dla rowerzystów należy zastosować odpowiednio znaki A-16a lub A-16b. 

Jeżeli nawierzchnia jezdni nie nadaje się do umieszczenia na drodze znaku poziomego 

oznaczającego przejście dla pieszych, a istnieje potrzeba wyznaczenia przejścia, przejście to 

może być wyznaczone tylko znakami D-6, umieszczając je po obu stronach drogi, jako 

dwustronne. Dotyczy to dróg, dla których oznakowanie poziome jest obligatoryjne. Ponadto, 

znaki dwustronne należy stosować na odcinkach z ograniczoną widocznością np. w obrębie 

łuków poziomych, gdzie istnieje konieczność wyznaczenia przejścia dla pieszych z uwagi na 

funkcjonujące istotne źródła i cele ruchu.  

Jeśli na drodze zastosowano oznakowanie przejścia dla pieszych znakami D-6 dwustronnymi, 

to powinno być ono dodatkowo poprzedzone oznakowaniem ostrzegawczym A-16.  
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W przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym dopuszcza się stosowanie jedynie 

oznakowania pionowego dla wyznaczania tymczasowych przejść dla pieszych.  

.  

Rys. 4.2.6.3.1 Przykład oznakowania przejść dla pieszych na skrzyżowaniu typu T 

 

 

Rys. 4.2.6.3.2. Oznakowanie przejść dla pieszych oddalonych od skrzyżowania 
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Rys. 4.2.6.3.3. Przejście dla pieszych wyznaczone na odcinku między skrzyżowaniami bez 

przejazdu dla rowerzystów. Konieczność  przeprowadzania rowerów przez jezdnię 

 

Rys. 4.2.6.3.4. Przykład wyznaczenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
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Proponowane zmiany: 

1. Co do zasady, odstąpiono od wyznaczania przejść dla pieszych poza obszarem 

zabudowanym, dających złudne poczucie bezpieczeństwa przy ruchu pojazdów 

z prędkością większą niż 60 km/h. Jeśli jednak istnieje uzasadniona potrzeba 

wyznaczenia przejścia dla pieszych poza obszarem zabudowanym, należy wówczas 

zapewnić pieszym optymalne warunki bezpieczeństwa. W tym celu prędkość jazdy 

pojazdów należy sprowadzić do wartości nie większej niż 60 km/h, co odpowiada 

warunkom zbliżonym do obowiązujących w obszarze zabudowanym. 

2. Powyższe odnosi się także do zasad lokalizacji przejazdów dla rowerzystów. 

4.2.6.4. Zasady lokalizacji przejazdów dla rowerzystów 

Wyboru miejsca przejazdu dla rowerzystów należy dokonywać stosownie do istniejącej sieci 

dróg dla rowerów. Przejazdy dla rowerzystów należy wyznaczać na skrzyżowaniach dróg, 

w miejscach zapewniających wzajemną widoczność rowerzystów i kierujących pojazdami. 

W przypadku, gdy wzajemna widoczność nie jest zapewniona, należy zastosować środki 

spowalniające ruch rowerowy, tak, aby wjazd na przejazd dla rowerzystów następował 

z niewielką prędkością. Gdy ze względu na warunki terenowe zachodzi konieczność 

przeprowadzenia ciągu rowerowego na drugą stronę drogi poza skrzyżowaniem, przejazd dla 

rowerzystów wyznacza się wyjątkowo w obszarze zabudowanym, jeśli natężenie ruchu 

pozostałych pojazdów jest małe. Tak wyznaczony przejazd należy poprzedzić znakami 

ostrzegawczymi A-24. W pozostałych przypadkach zaleca się przed wjazdem na jezdnię 

umieszczenie znaku C-13a koniec drogi dla rowerów, a na jezdni wyznaczenie przejść dla 

pieszych, tak, aby rowery były przeprowadzane przez jezdnię (rys. 4.2.6.3.3).  

Przejazdy dla rowerzystów w poprzek drogi, której nadano pierwszeństwo znakiem D-1, należy 

w miarę możliwości wyznaczyć na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną 

obok przejść dla pieszych.  

Znak D-6a, D-6b i D-6c należy stosować przy przejazdach dla rowerzystów lub przejazdach 

obok przejść dla pieszych.  

Przejazdy dla rowerzystów lokalizuje się w ciągu drogi dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów. 

Na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej zaleca się lokalizowanie przejazdów 

dla rowerzystów w ciągu drogi dla rowerów wzdłuż drogi z pierwszeństwem. 

4.2.6.5. Zasady stosowania znaku przejazd dla rowerzystów 

Znaki D-6a, D-6b i D-6c stosuje się w przypadku, gdy na jezdni został wyznaczony przejazd 

dla rowerzystów występujący samodzielnie, lub obok przejścia dla pieszych. Zasady 

stosowania znaków D-6a, D-6b i D-6c są analogiczne jak znaków D-6, przy czym w obrębie 

skrzyżowań przejazdy dla rowerzystów powinny być wyznaczane po wewnętrznej stronie 

skrzyżowania względem przejść dla pieszych. 
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4.2.7. Droga ekspresowa 

 

Rys. 4.2.7.1. Znak D-7 

Znak D-7 droga ekspresowa (rys. 4.2.7.1.) stosuje się w celu oznaczenia początku lub 

kontynuacji drogi ekspresowej. 

Znaki D-7 umieszcza się:  

 na początku drogi ekspresowej,  

 na początkach łącznic wjazdowych lub na innych drogach dojazdowych do dróg 

ekspresowych.  

Znak D-7 z tabliczką T-1a umieszcza się na drodze ogólnodostępnej, której przedłużeniem jest 

droga ekspresowa, w odległości 1000 m przed jej początkiem oraz dodatkowo za ostatnim 

skrzyżowaniem znajdującym się w odległości mniejszej niż 1000 m od początku drogi 

ekspresowej. Jeżeli wjazd na drogę ekspresową następuje z drogi leżącej w obszarze 

zabudowanym, to pod znakiem D-7 umieszcza się znak D-43 koniec obszaru zabudowanego. 

Znak D-7 umieszcza się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych, 

kierujących ruch do drogi ekspresowej, umieszczonych na drodze, z której następuje wjazd na 

drogę ekspresową.  

Dla oznakowania drogi ekspresowej, za przejazd, którą pobierana jest opłata, stosuje się 

dodatkowe oznakowanie zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.2.9. 
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4.2.8. Koniec drogi ekspresowej 

 

Rys. 4.2.8.1. Znak D-8 

Znak D-8 koniec drogi ekspresowej (rys. 4.2.8.1) stosuje się w celu oznaczenia końca drogi 

przeznaczonej tylko dla ruchu pojazdów samochodowych, oznaczonej przy wjazdach znakiem 

D-7. Znaku D-8 nie stosuje się w przypadku, gdy kontynuacją drogi ekspresowej jest 

autostrada. 

Znak D-8 umieszcza się na końcu drogi ekspresowej oraz na łącznicach wyjazdowych z drogi 

ekspresowej. Jeżeli droga ekspresowa prowadzi do przejścia granicznego, wtedy znak D-8 

umieszcza się przed znakiem A-30 z tabliczką T-17 wskazującą granicę państwa. Jeżeli droga 

ekspresowa kończy się na skrzyżowaniu lub na odcinku międzywęzłowym, np. na przejściu 

granicznym, w odległości 1000 m przed jej końcem umieszcza się znak D-7 z tabliczką T-1a. 

4.2.9. Autostrada 

 

Rys. 4.2.9.1. Znak D-9 

Znak D-9 autostrada (rys. 4.2.9.1.) stosuje się w celu oznaczenia początku lub kontynuacji 

autostrady.  
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Znak D-9 umieszcza się: 

 na początku jezdni głównej autostrady,  

 na początkach łącznic wjazdowych, przy skrzyżowaniach z pozostałymi drogami. 

Znak D-9 z tabliczką T-1a umieszcza się na drodze ogólnodostępnej, której przedłużeniem jest 

autostrada, w odległości 1000 m przed jej początkiem oraz dodatkowo za ostatnim 

skrzyżowaniem znajdującym się w odległości mniejszej niż 1000 m od początku autostrady.  

Jeżeli wjazd na autostradę następuje z drogi leżącej w obszarze zabudowanym, to pod znakiem 

D-9 umieszcza się znak D-43 koniec obszaru zabudowanego.  

Znak D-9 z tabliczką T-28 (rys. 4.2.9.2) umieszcza się na początku łącznic wjazdowych na 

płatny odcinek autostrady oraz na jezdni głównej autostrady bezpłatnej na ostatnim węźle przed 

punktem poboru opłat. W odległości 1000 m przed znakiem D-9 z tabliczką T-28 

umieszczonym na jezdni głównej umieszcza się dodatkowo znak D-9 z tabliczkami T-28 i T-

1a. 

 

Rys. 4.2.9.2. Tabliczka T-28 

Na początku odcinka autostrady bezpłatnej będącej kontynuacją autostrady płatnej umieszcza 

się znak D-9 z tabliczką T-28a (rys. 4.2.9.3) wskazującą koniec odcinka autostrady, 

za przejazd, którym pobierana jest opłata. 

 

Rys. 4.2.9.3. Tabliczka T-28a 

Symbol znaku D-9 umieszcza się także obok znaku E-15c z numerem autostrady, na tablicach 

przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych umieszczonych na drodze, z której 

następuje wjazd na autostradę.  

W przypadku autostrady płatnej pod znakami D-9 i E-15c umieszcza się napis Płatna jak 

na tabliczce T-28.  



 

244 

 

4.2.10. Koniec autostrady 

 

Rys. 4.2.10.1. Znak D-10 

Znak D-10 koniec autostrady (rys. 4.2.10.1) stosuje się w celu oznaczenia końca autostrady. 

Znaku D-10 nie stosuje się w przypadku, gdy kontynuacją autostrady jest droga ekspresowa. 

Znak D-10 umieszcza się na końcu jezdni głównej autostrady i łącznicach wyjazdowych 

z autostrady. Jeżeli autostrada kończy się na skrzyżowaniu lub na odcinku międzywęzłowym, 

np. na przejściu granicznym, w odległości 1000 m przed jej końcem umieszcza się znak D-10 

z tabliczką T-1a. 

4.2.11. Początek pasa ruchu dla autobusów 

 
 

Rys. 4.2.11.1. Znak D-11 

 

Znak D-11 początek pasa ruchu dla autobusów (rys. 4.2.11.1) stosuje się w celu oznaczenia 

początku pasa przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej 

oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, 
znajdującego się po prawej stronie. 

Znak D-11 powinien mieć wymiary takie, jak ustalono dla znaków dużych. Znak D-11 

umieszcza się obok jezdni, w miejscu, od którego obowiązywać ma zakaz poruszania się po 

wyznaczonym pasie ruchu pojazdów innych niż pojazdy wykonujące odpłatny przewóz osób 



 

245 

 

na regularnych liniach. Jeżeli na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe wyznacza się 

pas ruchu dla autobusów oznaczony znakiem D-11, to na znaku D-11 pod napisem BUS należy 

umieścić napis TRAM. Jeżeli na tym pasie dopuszcza się także ruch innych pojazdów, to na 

znaku D-11 pod napisem BUS należy umieścić napis określający rodzaj takich pojazdów np. 

TAXI lub symbol roweru. Dopuszczenie do poruszania się po pasie ruchu dla autobusów 

innych pojazdów powinno być ograniczone w takim stopniu, aby pojazdy te nie powodowały 

utrudnienia ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, dla 

których pas jest przeznaczony. Jeżeli konieczne jest wydzielenie tego pasa po lewej stronie 

jezdni, to należy stosować odmianę znaku D-11 (D-11a) według rysunku 4.2.11.2. 

 

Rys. 4.2.11.2. Znak D-11a 

 

Wydzielenie pasów ruchu tylko dla pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na 

regularnych liniach jest jednym ze środków usprawniających ruch tych pojazdów na 

obciążonych ruchem ulicach i przyczynia się do poprawy regularności ich kursowania. 

Stosowanie wydzielonych pasów ruchu powinno być poprzedzone wszechstronną analizą 

warunków ruchu na jezdni, uwzględniającą oprócz natężenia ruchu różnych rodzajów 

pojazdów także czas przejazdu i czas zatrzymań. Szczegółowe pomiary tych parametrów 

należy wykonać przed wyznaczeniem pasów i po ich wyznaczeniu, w celu określania 

efektywności zastosowanego rozwiązania. Wydzielanie pasów ruchu może być stosowane  

w zróżnicowanym zakresie. Gdy ruch odbywa się swobodnie, a występują tylko punktowe 

utrudnienia w przejeździe pojazdów komunikacji publicznej, wówczas zaleca się wydzielanie 

pasów tylko na krótkich odcinkach w rejonach występujących w ruchu utrudnień. Można przy 

tym stosować inne zmiany w organizacji ruchu, takie jak ograniczenie postoju lub zatrzymania 

pojazdów, eliminację skrętów, eliminację innych pojazdów z pewnych odcinków jezdni. Na 

skrzyżowaniach, na których ruch jest kierowany przy użyciu sygnalizacji świetlnej, długość 

wydzielonego pasa ruchu powinna przekraczać długość kolejki pojazdów tworzących się na 

sąsiednich pasach ruchu. Jeżeli trudne warunki ruchu występują na kilku sąsiednich 

skrzyżowaniach i powodują blokowanie odcinków między nimi, to pas ruchu dla autobusów 

może być przeprowadzony przez kilka sąsiednich skrzyżowań. Przeznaczenie części jezdni dla 

zbiorowej komunikacji publicznej i pozostawienie na pozostałej części ruchu innych pojazdów 

może być uzasadnione nawet wówczas, gdy dla tych pojazdów pozostaje tylko jeden pas ruchu. 

Zależy to od liczby autobusów i przewożonych pasażerów. Minimalne natężenie ruchu 

autobusów, przy którym straty czasu ponoszone przez jadących innymi pojazdami są 

równoważone przez korzyści pasażerów komunikacji zbiorowej, zależy od stopnia nasycenia 

wlotów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną kierującą ruchem. Przy wysokim stopniu 

nasycenia (3000 pojazdów na godzinę sygnału zielonego na dwóch pasach odpowiada 
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nasyceniu 0,95) stosowanie wydzielonych pasów jest uzasadnione nawet przy małym ruchu 

autobusów. 

Jeżeli sytuacje lokalne nie zmuszają do stosowania innych środków, to dla autobusów 

(trolejbusów) należy wydzielać prawy skrajny pas jezdni. Wydzielenie pasa po lewej stronie 

może być uzasadnione skręcaniem autobusów (trolejbusów) w lewo lub jazdą na wprost przy 

obowiązującym zakazie skrętu w lewo. Dla oznakowania wydzielonych części jezdni dla 

autobusów (trolejbusów) w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów stosuje się 

znaki B-2 i F-18 zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 2.2.1.2 i 6.2.10.1. 

Jeżeli warunki lokalne nie wymagają stosowania innych środków, to dla pojazdów 

wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach należy wydzielać prawy skrajny 

pas jezdni. Wydzielenie pasa po lewej stronie może być uzasadnione skręcaniem tych 

pojazdów w lewo lub jazdą na wprost przy obowiązującym zakazie skrętu w lewo. Dla 

oznakowania wydzielonych części jezdni dla pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób 

na regularnych liniach w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów stosuje się 

znaki B-2 i F-18b zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.2.1.2 i 6.2.10.1. 

 

4.2.12. Pas ruchu dla autobusów 

 

Rys. 4.2.12.1. Znak D-12 

Znak D-12 pas ruchu dla autobusów (rys. 4.2.12.1) stosuje się w celu potwierdzenia 

występowania takiego pasa na całym odcinku między skrzyżowaniami. 

Znak D-12 powinien mieć wymiary takie, jak ustalono dla znaków dużych. Stosuje się go, gdy 

długość odcinka pasa dla autobusów między skrzyżowaniami przekracza 400 m, oraz 

umieszcza obok jezdni w połowie tego odcinka.  

Jeżeli na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe wyznacza się pas ruchu dla 

autobusów oznaczony znakiem D-12, to na znaku D-12 pod napisem BUS należy umieścić 

napis TRAM. Jeżeli na pasie oznaczonym znakiem D-12 dopuszcza się ruch tramwajów, to na 

tym znaku pod napisem BUS należy umieścić napis TRAM. Jeżeli na tym pasie dopuszcza się 

także ruch innych pojazdów, to na znaku D-12 pod napisem BUS należy umieścić napis 

określający rodzaj takich pojazdów np. TAXI lub symbol roweru. 
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Informację potwierdzającą występowanie pasa ruchu dla autobusów można stosować także nad 

jezdnią. Znak D-12 umieszczony nad jezdnią ma wymiary takie, jak ustalono dla znaków 

średnich.  

Jeżeli wydziela się lewy pas jezdni, to na znaku D-12 napis BUS i symbol autobusu umieszcza 

się po lewej stronie tarczy znaku. Odpowiednio zamienia się również linie oznaczające 

krawędź jezdni i pas ruchu, analogicznie jak pokazano na rysunku 4.2.11.2. Jeżeli pas ruchu dla 

autobusów kończy się przed skrzyżowaniem, to na końcu pasa stosuje się znak D-12 

z tabliczką T-3a.  

Pas ruchu dla autobusów oddziela się od sąsiedniego, ogólnodostępnego pasa ruchu znakami 

poziomymi (linią przerywaną lub ciągłą). Przykład zastosowania znaków D-11 i D-12 do 

oznakowania pasa ruchu dla autobusów pokazano na rysunku 4.2.12.2. 

 

Rys. 4.2.12.2. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów 

4.2.13. Dodatkowe pasy ruchu 

4.2.13.1.  Zasady ogólne 

Dodatkowe pasy ruchu mogą być stosowane na odcinkach dróg, gdzie występują wzniesienia 

powodujące znaczne zmniejszenie prędkości pojazdów, głównie ciężarowych. Dodatkowe pasy 

ruchu mogą być także stosowane na odcinkach dróg dwukierunkowych poza wzniesieniami, 

w celu umożliwienia bezpiecznego wyprzedzania wolniej jadących pojazdów. Dodatkowy pas 

ruchu na jezdni jednokierunkowej powinien występować po jej lewej stronie. Na jezdni 

dwukierunkowej dodatkowy pas ruchu powinien występować jako pas środkowy oddzielony od 

pasa dla przeciwnego kierunku ruchu linią podwójną ciągłą. Zaleca się dodatkową separację 

przeciwnych kierunków ruchu za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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4.2.13.2. Początek pasa ruchu powolnego 

 

Rys. 4.2.13.1. Znak D-13 

W przypadku zastosowania na drodze dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego dla powolnego 

ruchu pojazdów w odległości do 50 m przed jego początkiem umieszcza się znak D-13 

początek pasa ruchu powolnego (rys. 4.2.13.1) . Wskazana na znaku prędkość jest prędkością 

minimalną, poniżej której kierujący pojazdem są obowiązani korzystać z pasa ruchu 

powolnego. Zaleca się umieszczenie dodatkowo znaku D-13 z tabliczką T-1a w odległości do 

400 m przed początkiem pasa ruchu powolnego. Dopuszcza się, aby tabliczka ze znakiem 

stanowiła integralną całość. 

Koniec pasa ruchu powolnego powinien być oznakowany zgodnie z zasadami określonymi 

w punkcie 4.2.14. 

4.2.13.3. Początek pasa ruchu przeznaczonego do wyprzedzania 

 

Rys. 4.2.13.2. Znak D-13a 

Znak D-13a początek pasa ruchu (rys. 4.2.13.2) stosuje się w celu wskazania początku 

dodatkowego pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej. Na znaku D-13a wskazuje się 

rzeczywistą liczbę pasów ruchu. Znak D-13a umieszcza się w odległości do 100 m przed 

początkiem dodatkowego pasa ruchu. Zaleca się umieszczenie dodatkowo znaku D-13a 

z tabliczką T-1a w odległości do 400 m przed początkiem dodatkowego pasa ruchu. Dopuszcza 

się, aby tabliczka ze znakiem stanowiła integralną całość. 



 

249 

 

Znak D-13b początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej (rys. 4.2.13.3) stosuje się w celu 

wskazania początku dodatkowego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej. Znak D-13b 

umieszcza się w odległości do 50 m przed początkiem dodatkowego pasa ruchu. Zaleca się 

umieszczenie dodatkowo znaku D-13b z tabliczką T-1a w odległości do 200 m przed 

początkiem dodatkowego pasa ruchu. Dopuszcza się, aby tabliczka ze znakiem stanowiła 

integralną całość. Na odcinku o trzech pasach ruchu w odległościach, co 300-500 m umieszcza 

się znaki F-15 wskazujące niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu. 

 

Rys. 4.2.13.3. Znak D-13b 

Znaki D-13a i D-13b powinny mieć wymiary takie, jak ustalono dla znaków dużych. 

Dodatkowe pasy ruchu stosuje się na wzniesieniach, na których występuje znaczne 

zmniejszenie prędkości samochodów ciężarowych. Dodatkowe znaki D-13a i D-13b mogą  być 

umieszczane wyprzedzająco, przed początkiem pasa ruchu przeznaczonego do wyprzedzania, z 

tabliczką T-1b, wskazującą odległość do początku takiego pasa. Dopuszcza się możliwość 

umieszczenia tabliczki T-1 na powiększonej tarczy znaku  D-13a i D-13b 

Przy wyznaczaniu dodatkowego pasa ruchu na wzniesieniu należy uwzględnić:  

 wartość pochylenia podłużnego drogi,  

 długość odcinka wzniesienia,  

 natężenie ruchu pojazdów,  

 udział w ruchu samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych.  

Minimalna długość dodatkowego pasa ruchu wynosi 500 m.  

Poza wzniesieniami dodatkowe pasy ruchu stosuje się na odcinkach jezdni dwukierunkowych, 

których nawierzchnia pozwala na wyznaczenie trzech pasów ruchu. Dodatkowe pasy ruchu na 

jezdniach dwukierunkowych wyznacza się poza skrzyżowaniami na odcinkach, na których nie 

występuje ruch pieszych i rowerzystów lub odbywa się on poza jezdnią. Na odcinkach, na 

których zastosowano dodatkowe pasy ruchu oznaczone znakiem D-13a lub D-13b, nie 

dopuszcza się wyznaczenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Na odcinkach 

dróg z dodatkowymi pasami ruchu nie powinny występować zjazdy. W przypadku 

występowania zjazdu na jezdni dwukierunkowej nie dopuszcza się możliwości skręcania 

w lewo ze zjazdu na drogę oraz z drogi do zjazdu.  

Dodatkowe pasy ruchu poza wzniesieniami zaleca się stosować naprzemiennie poza obszarem 

zabudowanym, w celu wyznaczenia dla obu kierunków ruchu odcinków zapewniających 

bezpieczne wyprzedzanie. Zaleca się w takich przypadkach dodatkowo fizyczną separację 

przeciwnych relacji ruchu z wykorzystaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu (przekroje 2+1). 
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Dla dodatkowych pasów ruchu stosowanych naprzemiennie na jezdniach dwukierunkowych, 

zaleca się stosowanie pasów długości 800-1000 m. Przykład oznakowania dodatkowego pasa 

ruchu na jezdni jednokierunkowej pokazano na rys. 4.2.13.4, a na jezdni dwukierunkowej na 

rys. 4.2.13.5. 

 
a)                         b) 

Rys. 4.2.13.4. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej, 

z poszerzeniem jezdni z lewej (a) lub prawej (b) strony 
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Rys. 4.2.13.5. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej 

 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono zalecenie stosowania fizycznej separacji przeciwnych relacji ruchu 

w przekrojach 2+1. 

2. Rysunek 4.2.13.5 zawiera skorygowaną minimalną długość odcinka zmiany zasad 

wykorzystania przekroju 2+1. Dla zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa 

uczestników ruchu, odcinek ten wydłużono ze 100 do 200 m.  
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4.2.14. Koniec dodatkowego pasa ruchu 

 

Rys. 4.2.14.1. Znak D-14 

Znak D-14 koniec pasa ruchu (rys. 4.2.14.1) stosuje się w celu oznaczenia końca pasa ruchu 

leżącego po prawej stronie jezdni. Znak stosuje się, gdy na jezdni, o co najmniej dwóch pasach 

ruchu w kierunku, którego dotyczy znak, kończy się prawy pas ruchu. Znaku nie stosuje się 

w celu oznakowania pasa włączania na węźle lub skrzyżowaniu. 

Znak D-14 może być stosowany wyjątkowo w sytuacjach, gdy warunki terenowe wymuszają 

zmniejszenie liczby pasów ruchu poprzez zakończenie prawego pasa ruchu. Jako zasadę należy 

przyjmować zmniejszenie liczby pasów ruchu poprzez zakończenie lewego pasa ruchu. W celu 

oznaczenia końca lewego pasa ruchu na odcinku jezdni jednokierunkowej dwupasowej stosuje 

się znak D-14a koniec lewego pasa ruchu (rys. 4.2.14.2). 

 

Rys. 4.2.14.2. Znak D-14a 

W przypadku końca lewego pasa ruchu na jezdni o więcej niż dwóch pasach ruchu stosuje się 

odmianę znaku D-14a, wskazującą rzeczywistą liczbę pasów ruchu (rys. 4.2.14.3).  



 

253 

 

  

Rys. 4.2.14.3. Znak D-14a wskazujący koniec lewego pasa ruchu na jezdni trzypasowej. 

Dla wskazania końca dodatkowego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej stosuje się znak 

D-14b koniec wewnętrznego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej (rys. 4.2.14.4). 

  

Rys. 4.2.14.4. Znak D-14b 

Znaki D-14, D-14a i D-14b powinny być umieszczone w odległości:  

 100-150 m przed końcem pasa ruchu na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 

50 km/h,  

 50-100 m przed końcem pasa ruchu na drogach o dopuszczalnej prędkości nie większej 

niż 50 km/h.  

Znak D-14a powinien być powtórzony po lewej stronie jezdni.  

Wymiary oraz zasady stosowania w zależności od rodzaju drogi są analogiczne jak dla znaku 

D-13a. Na drogach dwupasowych o dopuszczalnej prędkości do 50 km/h dopuszcza się 

stosowanie znaków D-14, D-14a o wymiarach jak dla znaków średnich. Przykład zastosowania 

znaków D-14a i D-14b do oznakowania dodatkowego pasa ruchu pokazano na rysunkach 

4.2.13.4 i 4.2.13.5.  
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4.2.15. Przystanek autobusowy 

 

Rys. 4.2.15.1. Znak D-15 

Znak D-15 przystanek autobusowy (rys. 4.2.15.1) stosuje się w celu oznaczenia przystanku dla 

autobusów komunikacji publicznej. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce zatrzymywania się 

innych niż autobusy pojazdów samochodowych, wykonujących odpłatny przewóz osób 

na regularnych liniach, i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli. 

Znak D-15 powinien mieć wymiary takie, jak ustalono dla znaków średniej wielkości, jednak 

poza drogami krajowymi dopuszcza się stosowanie znaków o wymiarach jak dla grupy 

wielkości mini.  

Na znaku D-15 nie dopuszcza się stosowania dodatkowych napisów lub symboli.  

Informacje wskazujące:  

 nazwę przewoźnika, np. MPK, WPK, MZK, PKS itp., lub jego symbol,  

 rodzaj przystanku, np. na żądanie, techniczny, dla wsiadających, dla wysiadających itp.,  

 nazwę przystanku,  

 numery lub oznaczenie linii,  

 rozkład jazdy,  

można umieszczać:  

 na niezależnych konstrukcjach, słupkach itp.,  

 na elementach konstrukcji wiaty przystankowej,  

 na konstrukcji wsporczej znaku D-15. 

Znaki D-15 umieszcza się w odległości od 0,5 do 2,0 m od krawędzi jezdni lub krawędzi 

zatoki, po tej stronie jezdni, po której zatrzymuje się autobus. Jeżeli na przystanku bez zatoki 

odcinek jezdni, na którym zastosowano znak poziomy P-17 linia przystankowa, jest dłuższy niż 

30 m, zaleca się umieszczanie dwóch znaków D-15 w odległości 15 m od początku i końca linii 

przystankowej. 
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4.2.16. Przystanek trolejbusowy 

 

Rys. 4.2.16.1. Znak D-16 

Znak D-16 przystanek trolejbusowy (rys. 4.2.16.1) stosuje się w celu oznaczenia przystanku dla 

trolejbusów. Wymiary oraz zasady stosowania i umieszczania znaków D-16 są analogiczne jak 

znaków D-15. 

4.2.17. Przystanek tramwajowy 

 

Rys. 4.2.17.1. Znak D-17 

Znak D-17 przystanek tramwajowy (rys. 4.2.17.1.) stosuje się w celu oznaczenia przystanku dla 

tramwajów. Wymiary i zasady stosowania oraz umieszczania znaku D-17 są takie same, jak 

znaku D-15; jeżeli jednak przystanek jest wyposażony w wyodrębnioną z jezdni wysepkę dla 

pasażerów, to znak D-17 umieszcza się na tej wysepce, a nie przy krawędzi jezdni. 
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4.2.18. Parking 

 

Rys. 4.2.18.1. Znak D-18 

Znak D-18 parking (rys. 4.2.18.1) stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do 

postoju pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych. 

Jeżeli na parkingu dopuszczone jest pozostawienie na postoju przyczep kempingowych, pod 

znakiem D-18 umieszcza się tabliczkę T-23e. Jeżeli parking przeznaczony jest do postoju tylko 

określonego rodzaju pojazdów, w dolnej części znaku umieszcza się symbol pojazdu barwy 

białej zgodny z przedstawionymi na tabliczkach T-23 lub na znaku F-20.  

Na drogach krajowych w obszarze niezabudowanym znaki D-18 należy stosować wyłącznie 

przy obiektach, gdzie wyznaczono, co najmniej 20 miejsc parkingowych dla pojazdów 

osobowych, oraz co najmniej 5 miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych. 

Jeżeli miejsce takie zostało specjalnie zbudowane poza drogą, to znak D-18 stosuje się 

i umieszcza zgodnie z zasadami dotyczącymi znaków oznaczających obiekt, określonymi 

w punkcie 4.1.  

W razie potrzeby wskazania określonego sposobu parkowania pojazdów na drodze, pod 

znakiem D-18 umieszcza się odpowiednią odmianę tabliczki T-30 podającą sposób ustawiania 

pojazdów, a mianowicie: 

 tabliczkę T-30a (rys. 4.2.18.2) oznaczającą postój całego pojazdu na chodniku lub 

w zatoce postojowej równolegle do krawężnika, 

 

Rys. 4.2.18.2. Tabliczka T-30a 

 tabliczkę T-30b (rys. 4.2.18.3) oznaczającą postój całego pojazdu na chodniku lub 

w zatoce postojowej prostopadle do krawężnika, 
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Rys. 4.2.18.3. Tabliczka T-30b 

 tabliczkę T-30c (rys. 4.2.18.4) oznaczającą postój całego pojazdu na chodniku lub 

w zatoce postojowej skośnie do krawężnika,  

 

Rys. 4.2.18.4. Tabliczka T-30c 

 tabliczkę T-30d (rys. 4.2.18.5) oznaczającą postój na chodniku lub w zatoce postojowej 

kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika,  

 

 

Rys. 4.2.18.5. Tabliczka T-30d 

 tabliczkę T-30e (rys. 4.2.18.6) oznaczającą postój na chodniku lub w zatoce postojowej 

kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika, 

 

Rys. 4.2.18.6. Tabliczka T-30e 

 tabliczkę T-30f (rys. 4.2.18.7) oznaczającą postój całego pojazdu na jezdni prostopadle 

do krawężnika, 

 

Rys. 4.2.18.7. Tabliczka T-30f 

 tabliczkę T-30g (rys. 4.2.18.8) oznaczającą postój całego pojazdu na jezdni skośnie do 

krawężnika, 
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Rys. 4.2.18 8. Tabliczka T-30g 

 

 tabliczkę T-30h (rys. 4.2.18.9) oznaczającą postój na chodniku lub w zatoce postojowej 

kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika, 

 

Rys. 4.2.18.9. Tabliczka T-30h 

 tabliczkę T-30i (rys.4.2.18.10) oznaczającą postój całego pojazdu na jezdni równolegle 

do krawężnika 

 

Rys. 4.2.18.10. Tabliczka T-30i 

Dla wyznaczenia postoju po lewej stronie drogi stosuje się tabliczki T-30 o odpowiednio 

odwróconym symbolu.  

Jeżeli postój został wskazany znakami D-18 z tabliczkami T-30, wówczas na końcu odcinka 

przeznaczonego do postoju umieszcza się znak D-18 z tabliczką T-3a (rys.4.2.18.11). 

Oznakowanie takie dopuszcza się również w innych miejscach, w których występują 

wątpliwości co do miejsca i sposobu parkowania. 

 

Rys. 4.2.18.11. Tabliczka T-3a 

Wybór sposobu parkowania pojazdów na drodze wymaga szczegółowego przeanalizowania 

warunków ruchu pojazdów, natężenia ruchu pieszych, szerokości jezdni i chodników oraz 

istniejącej organizacji ruchu. Zaleca się wyznaczanie w pierwszej kolejności miejsc 

postojowych na jezdni, równolegle do jej krawędzi lub krawężnika. Parkowanie pojazdów 

całkowicie na jezdni prostopadłe lub skośne można wprowadzać wyłącznie na szerokich 

jezdniach o niewielkim natężeniu ruchu. Zaleca się stosowanie takiego sposobu parkowania 

pojazdów wyłącznie na ulicach najniższych klas technicznych. Parkowanie pojazdów na jezdni 
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w sposób skośny można wprowadzać, jeśli wjazd na stanowisko możliwy jest tylko z jednego 

kierunku.  

Parkowanie częściowo na jezdni, częściowo na chodniku jest rozwiązaniem pośrednim, gdy nie 

można dopuścić postoju pojazdu całkowicie na jezdni, a warunki ruchu pojazdów i pieszych 

umożliwiają taki sposób postoju. 

Parkowanie pojazdów całkowicie na chodniku powinno być stosowane wyjątkowo, gdy nie jest 

możliwe wyznaczenie miejsc postojowych całkowicie lub częściowo na jezdni, przy czym 

w każdym przypadku priorytetem jest zachowanie optymalnych warunków dla ruchu pieszego. 

Na drogach krajowych wyznacza się miejsca parkingowe wyłącznie równolegle do osi jezdni. 

Nie należy wyznaczać parkingu, choćby częściowo, na chodniku z wysokim krawężnikiem. Na 

odcinkach chodnika, gdzie dopuszczone zostało parkowanie, zaleca się obniżenie krawężnika 

oraz fizyczne zróżnicowanie rodzaju nawierzchni przeznaczonej dla parkowania pojazdów 

i pieszych. Dodatkowo w takim przypadku zaleca się zróżnicowanie poziomów nawierzchni 

przeznaczonej dla pojazdów i pieszych w przekroju drogi (ulicy). 

Jeśli kształt zatoki postojowej wskazuje jednoznacznie sposób jej wykorzystania (parkowanie 

równoległe, ukośne, prostopadłe), znaków D-18 i tabliczek T-30 oraz T-3a można nie 

stosować. 

W dolnej części znaku D-18 dopuszcza się umieszczenie napisu określającego rodzaj parkingu, 

np. leśny, płatny, strzeżony itp., lub symbolu koperty (rys. 4.2.18.12). 

 

Rys. 4.2.18.12. Znak D-18 przeznaczony do oznakowania płatnych miejsc postojowych 

Znak D-18a parking - miejsce zastrzeżone (rys. 4.2.18.13) oznacza miejsce przeznaczone 

wyłącznie na postój określonego pojazdu uprawnionego. 
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Rys. 4.2.18.13. Znak D-18a 

Pod znakiem D-18a mogą być umieszczone tabliczki T-30 oraz tabliczki określające 

użytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których parking jest przeznaczony, np. tylko dla 

zaopatrzenia, tylko dla karetek pogotowia itp., ewentualnie z podaniem, w jakim czasie 

wynikające stąd ograniczenia dotyczą innych uczestników ruchu (np. w określonych 

godzinach, w określonych dniach, itp.). 

W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu 

samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej 

oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, pod znakiem D-18a umieszcza się 

tabliczkę T-29 (rys. 4.2.18.14). 

  



 

261 

 

Rys. 4.2.18.14. Tabliczka T-29 

Znak D-18b parking zadaszony (rys. 4.2.18.15) stosuje się w celu wskazania parkingu, na 

którym miejsca przeznaczone do postoju pojazdów znajdują się pod zadaszeniem. W dolnej 

części znaku D-18b lub na tabliczce pod znakiem można umieszczać symbole lub napisy 

analogicznie jak dla znaku D-18. 

 

Rys. 4.2.18.15. Znak D-18b 

4.2.19. Postój taksówek 

 

Rys. 4.2.19.1. Znak D-19 

Znak D-19 postój taksówek (rys. 4.2.19.1) stosuje się w celu oznaczenia początku postoju 

taksówek na jezdni lub w zatoce. Znak D-19 powinien mieć wymiary: długość podstawy 620 

mm, wysokość 300 mm. 

Znak D-19 powinien być umieszczany przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża 

pierwsza z oczekujących taksówek. Zaleca się, aby był to znak dwustronny. 

Postoje taksówek osobowych zaleca się ustalać w rejonach:  

 dworców,  

 domów towarowych,  

 hoteli,  

 restauracji,  
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 obiektów kulturalno-rozrywkowych 

Jeżeli to możliwe, postoje te należy wyznaczać na ulicach lokalnych, a na ulicach układu 

podstawowego w zatokach, tak aby utrudnienia w ruchu innych pojazdów były jak najmniejsze. 

Jeśli postój taksówek osobowych wyznaczony jest częściowo na jezdni i chodniku lub na 

chodniku , to pod znakiem D-19 należy umieścić tabliczkę T-30h lub T-30a. 

Długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z zapotrzebowania na 

taksówki w danym rejonie, nie powinna być mniejsza niż 15 m (trzy taksówki) i większa niż 

50 m (dziesięć taksówek). Większa liczba taksówek może oczekiwać na wyznaczonych placach 

(miejscach) poza jezdniami.  

Długość odcinka przeznaczonego wyłącznie do postoju taksówek wyznaczają znaki D-19 

i D-20 koniec postoju taksówek.  

Jeżeli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, 

oznacza to, iż postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 m od znaku D-19. 

 

4.2.20. Koniec postoju taksówek 

 

Rys. 4.2.20.1. Znak D-20 

Znak D-20 koniec postoju taksówek (rys. 4.2.20.1) stosuje się w celu oznaczenia końca postoju 

taksówek osobowych i umieszcza na jego końcu. 

Przykład oznakowania początku i końca postoju taksówek osobowych obejmuje rys. 4.2.20.2. 

 

Rys. 4.2.20.2. Przykład oznakowania początku i końca postoju taksówek osobowych znakami 

D-19 i D-20 

Jeśli postój taksówek osobowych wyznaczony jest w zatoce postojowej dopuszcza się 

oznakowanie jedynie jego początku znakiem D-19, o ile obejmuje on całą zatokę. 
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Proponowana zmiana: 

Doprecyzowano obszar objęty postojem taksówek, jako odcinek drogi zawarty pomiędzy 

znakami jego początku i końca. Brak tego określenia powoduje obecnie różne 

interpretacje pojęć : początek i koniec postoju.   

4.2.21. Informacje o lokalizacji szpitali i jednostek policji 

W celu ułatwienia uzyskania pomocy placówek szpitalnych i jednostek policji stosuje się 

informacje o ich lokalizacji w terenie, z wykorzystaniem znaków D-21 szpital i D-21a policja.  

4.2.21.1. Szpital 

 

Rys. 4.2.21.1.1 Znak D-21 

Znak D-21 szpital (rys. 4.2.21.1.1) stosuje się w celu oznaczenia bliskości szpitala. Znak D-21 

umieszcza się na wszystkich ulicach przylegających do szpitala położonych w odległości nie 

większej niż 25 m od granicy tego obiektu. W celu wskazania sprawnego dojazdu do szpitala, 

zaleca się stosowanie i umieszczanie znaków D-21 zgodnie z zasadami dotyczącymi znaków 

oznaczających dojazd do obiektu, określonymi w punkcie 4.1.1 i wskazanymi przykładowo na 

rys. 4.1.1.5 d. 

4.2.21.2. Policja 

 

Rys. 4.2.21.2.1. Znak D-21a 

Znak D-21a policja (rys. 4.2.21.2.1) stosuje się w celu wskazania siedziby jednostki policji. 
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Znaki wskazujące kierunek dojazdu do jednostki policji oddalonej lokalnie od drogi krajowej, 

wojewódzkiej lub powiatowej można umieszczać na drogach zgodnie z zasadami określonymi 

w punkcie 4.1.1, jak dla znaków oznaczających dojazd do obiektu. Poza obszarem 

zabudowanym znaki D-21a umieszcza się w celu wskazania posterunku policji prowadzącego 

nadzór nad ruchem drogowym.  

4.2.22. Punkt opatrunkowy 

 

Rys. 4.2.22.1. Znak D-22 

Znak D-22 punkt opatrunkowy (rys. 4.2.22.1) stosuje się poza miastami w celu wskazania 

obiektu, w którym uczestnik ruchu może uzyskać całodobową pomoc medyczną. 

Jeśli punkt opatrunkowy nie jest czynny całą dobę, to na znaku D-22 lub na tabliczce pod 

znakiem należy umieścić informację o porach jego funkcjonowania (dni i godziny). 

4.2.23. Stacja paliwowa 

 

Rys. 4.2.23.1. Znak D-23 

Znak D-23 stacja paliwowa (rys. 4.2.23.1) stosuje się w celu oznaczenia stacji paliw, na której 

prowadzona jest sprzedaż paliw do pojazdów.  
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Jeżeli stacja paliw prowadzi także sprzedaż gazu do pojazdów nim napędzanych, dopuszcza się 

umieszczenie w dolnej części znaku napisu wskazującego rodzaj paliwa gazowego 

(rys.4.2.23.2). 

 

Rys. 4.2.23.2. Znak D-23 dla stacji paliw prowadzącej dodatkowo sprzedaż gazu do  

zasilania pojazdów 

Znak D-23a stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów (rys. 4.2.23.3) stosuje się w celu 

wskazania stacji nieprowadzącej sprzedaży paliw do napędu pojazdów innych niż gaz. 

 

Rys. 4.2.23.3. Znak D-23a 

Znak D-23b stacja ładowania pojazdów elektrycznych (rys. 4.2.23.4) stosuje się w celu 

wskazania stacji ładowania akumulatorów pojazdów z napędem elektrycznym. 
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Rys. 4.2.23.4. Znak D-23b 

Zasady umieszczania znaków D-23, D-23a i D-23b powinny być zgodne z warunkami 

określonymi w punkcie 4.1.1. 

Proponowana zmiana: 

Rozszerzono treść opisu znaku D-23 i dodano dodatkowe symbole, uwzględniające 

możliwość zasilania pojazdów paliwem CNG i ładowania akumulatorów w pojazdach 

o napędzie elektrycznym. 

4.2.24. Informacje o telefonach alarmowych i dostępie do bezpłatnej bezprzewodowej sieci 

telekomunikacyjnej 

W celu wskazania uczestnikom ruchu lokalizacji w terenie telefonów alarmowych oraz 

informacji o dostępie do bezpłatnej bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej, która także 

może być wykorzystywana w celach alarmowych, informacji o utrudnieniach w ruchu, 

alternatywnych trasach przejazdu, itp. stosuje się znaki D-24 telefon alarmowy i D-24a sieć 

Wi-Fi. Zasady umieszczania tych znaków powinny być zgodne z warunkami określonymi w 

punkcie 4.1. 
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4.2.24.1. Telefon alarmowy 

 

Rys. 4.2.24.1. Znak D-24 

Znak D-24 telefon alarmowy (rys. 4.2.24.1) stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu 

drogowego dostępu do telefonu alarmowego.  

4.2.24.2. Sieć Wi-Fi 

 

Rys. 4.2.24.2. Znak D-24a 

Znak D-24a sieć Wi-Fi (rys. 4.2.24.2) stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu 

drogowego punktu lub obszaru objętego dostępem do bezpłatnej bezprzewodowej sieci 

telekomunikacyjnej. 
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4.2.25. Poczta 

 

Rys. 4.2.25.1. Znak D-25 

Znak D-25 poczta (rys. 4.2.25.1) stosuje się w celu oznaczania znajdujących się w pobliżu 

drogi placówek świadczących usługi pocztowe oraz wskazania miejsc lokalizacji 

paczkomatów. Oznaczenia placówek świadczących usługi pocztowe zaleca się stosować 

jedynie w małych miejscowościach. W przypadku lokalizacji paczkomatu na znaku D-25 

należy umieścić nazwę operatora usługi.  

Proponowane zmiany: 

1. Dodano znak informujący uczestników ruchu drogowego o punkcie lub obszarze objętym 

dostępem do bezpłatnej bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej. 

2. Znaczenie znaku informacyjnego o lokalizacji placówek pocztowych rozszerzono 

o możliwość podawania informacji o lokalizacji paczkomatów (np. przy stacjach paliw, 

centrach handlowych, itp.).  

4.2.26. Informacje o punktach obsługi technicznej pojazdów i toaletach publicznych 

W celu wskazania podróżnym możliwości skorzystania z punktów obsługi pojazdów stosuje się 

znaki D-26 stacja obsługi technicznej, D-26a wulkanizacja i D-26b myjnia. Informacje 

o lokalizacji ogólnodostępnych toalet przekazywane są z wykorzystaniem znaków D-26c 

toaleta publiczna. Ponadto mogą być stosowane znaki D-26d natrysk informujące o możliwości 

skorzystania z natrysku, który niejednokrotnie zlokalizowany jest wspólnie z toaletą publiczną. 
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4.2.26.1. Stacja obsługi technicznej 

 

Rys. 4.2.26.1.1. Znak D-26 

Znak D-26 stacja obsługi technicznej (rys. 4.2.26.1.1) stosuje się w celu oznaczenia 

zlokalizowanych, przede wszystkim przy drogach pozamiejskich, zakładów usługowych 

prowadzących naprawy pojazdów samochodowych. Znak umieszcza się przy takich zakładach, 

które wykonują naprawy pojazdów różnych typów, w szczególności dotyczące urządzeń 

i zespołów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu (hamulce, układ kierowniczy, 

oświetlenie). 

Jeżeli zakres usług jest ograniczony, to na znaku lub na tabliczce pod znakiem można umieścić 

napis określający te usługi. 

4.2.26.2. Wulkanizacja 

 

Rys. 4.2.26.2.1. Znak D-26a 

Znak D-26a wulkanizacja (rys. 4.2.26.2.1) stosuje się w celu wskazania zakładu 

wulkanizacyjnego. Znak umieszcza się przy wjeździe do zakładu. Znaki wskazujące kierunek 

do zakładu wulkanizacyjnego zlokalizowanego w odległości do 500 m od drogi można 

umieszczać na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 
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4.2.26.3. Myjnia 

 

Rys. 4.2.26.3.1. Znak D-26b 

Znak D-26b myjnia (rys. 4.2.26.3.1) stosuje się w celu wskazania myjni samochodowej. Zasady 

stosowania znaku D-26b są analogiczne do znaku D-26a. 

4.2.26.4. Toaleta publiczna 

 

Rys. 4.2.26.4.1. Znak D-26c 

Znak D-26c toaleta publiczna (rys. 4.2.26.4.1) umieszcza się przy zlokalizowanych przy 

drodze ogólnodostępnych toaletach. 

Jeżeli w toalecie znajduje się urządzenie do opróżniania toalet zainstalowanych w autobusach 

i przyczepach kempingowych, w dolnej części znaku umieszcza się napis BUS (rys. 4.2.26.4.2). 
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Rys. 4.2.26.4.2. Znak D-26c z napisem BUS 

4.2.26.5.  Natrysk 

 

Rys. 4.2.26.5.1. Znak D-26d 

Znak D-26d natrysk (rys. 4.2.26.5.1) stosuje się w celu wskazania ogólnodostępnych natrysków 

zlokalizowanych w obiektach przy drogach. 

4.2.27. Bufet lub kawiarnia 

 

Rys. 4.2.27.1. Znak D-27 
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Znak D-27 bufet lub kawiarnia (rys. 4.2.27.1) stosuje się poza obszarami zabudowanymi 

w celu oznaczenia obiektu, w którym uczestnicy ruchu drogowego mogą korzystać z szybkich 

usług gastronomicznych w ograniczonym zakresie. 

4.2.28. Restauracja 

 

Rys. 4.2.28.1. Znak D-28 

Znak D-28 restauracja (rys. 4.2.28.1) stosuje się w celu wskazania lokali przygotowanych 

do obsługi gastronomicznej uczestników ruchu. Znaku D-28 nie należy umieszczać 

dla oznaczenia obiektów, przy których brak jest zorganizowanych poza drogą miejsc postoju. 

Nie zaleca się stosowania znaku D-28 w obszarach zabudowanych, w których występuje wiele 

obiektów gastronomicznych. 

4.2.29. Hotel (motel) 

 

Rys. 4.2.29.1. Znak D-29 

Znak D-29 hotel (motel) (rys. 4.2.29.1) stosuje się w celu wskazania, poza miastami, obiektów 

świadczących usługi w zakresie wynajmu pokoi lub łóżek na krótki okres. Znaków tych nie 

należy umieszczać przed obiektami rezerwowanymi w całości na dłuższe pobyty 

wypoczynkowe lub związanymi z inną działalnością, a użyczającymi noclegów uczestnikom 

ruchu tylko sporadycznie, w tym agroturystyki. 
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4.2.30. Obozowisko (kemping) 

 

Rys. 4.2.30.1. Znak D-30 

Znak D-30 obozowisko (kemping) (rys. 4.2.30.1) stosuje się w celu wskazania miejsca 

umożliwiającego uczestnikom ruchu rozbicie namiotu, ustawienie samochodu i przyczepy 

kempingowej. Znakiem tym należy oznaczać takie miejsca, które są wyposażone w niezbędne 

urządzenia sanitarne, określone odrębnymi przepisami. 

4.2.31. Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep 

 

Rys. 4.2.31.1. Znak D-31 

Znak D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep 

(rys.4.2.31.1) stosuje się w celu oznaczenia kempingów, które posiadają podłączenia 

elektryczne dla przyczep kempingowych. 
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4.2.32. Pole biwakowe 

 

Rys. 4.2.32.1. Znak D-32 

Znak D-32 pole biwakowe (rys. 4.2.32.1) stosuje się w celu wskazania lokalizacji miejsc 

umożliwiających rozbicie namiotu lub ustawienie przyczepy kempingowej, wyposażonych 

jedynie w nieutwardzony plac postojowy i proste urządzenia, takie jak: stoły, daszki (wiaty) 

i ustęp. 

4.2.33. Schronisko młodzieżowe 

 

Rys. 4.2.33.1. Znak D-33 

Znak D-33 schronisko młodzieżowe (rys. 4.2.33.1) stosuje się w celu wskazania obiektów tego 

typu określonych odrębnymi przepisami przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 

lub inną organizację. 

4.2.34. Informacje turystyczne i automatyczne informacje radiowe o ruchu drogowym 

W celu wskazania podróżnym możliwości uzyskania informacji o atrakcjach turystycznych, 

głównie lokalnych, stosuje się znaki D-34 punkt informacji turystycznej, ułatwiające dostęp do 

lokalnych punktów informacji turystycznej.  
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W celu poinformowania podróżnych o możliwości dostępu do automatycznych serwisów 

radiowych, przekazujących bieżące informacje o warunkach ruchu w systemie RDS, stosuje się 

znaki D-34a informacja radiowa o ruchu drogowym. 

4.2.34.1. Punkt informacji turystycznej 

 

Rys. 4.2.34.1.1. Znak D-34 

Znak D-34 punkt informacji turystycznej (rys. 4.2.34.1.1) stosuje się w celu wskazania 

uczestnikom ruchu obiektów, w których zorganizowana jest informacja turystyczna 

zapewniona przez personel. Znaków tych nie należy stosować do oznaczenia punktów 

z informacją wizualną (mapy, plakaty, schematy, wykazy adresów itp.), umieszczoną np. na 

parkingach przydrożnych. 

4.2.34.2. Informacja radiowa o ruchu drogowym 

 

Rys. 4.2.34.2.1. Znak D-34a 

Znak D-34a informacja radiowa o ruchu drogowym (rys. 4.2.34.2.1) stosuje się w celu 

poinformowania jadących o możliwości uzyskania przez radio informacji dotyczących 

warunków ruchu, w szczególności jego płynności, przejezdności dróg oraz warunków 

atmosferycznych. Znak D-34a informuje wyłącznie o stacjach, które w systemie RDS 

automatycznie przekazują komunikaty dotyczące warunków ruchu drogowego. 
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Na białym polu znaku umieszcza się napis Radio, a pod nim znak identyfikacyjny (nazwę) 

stacji. Na dole na niebieskim tle podaje się dane o częstotliwości, z wymienieniem jednostek 

(MHz, kHz). Dodatkowo można podać czas nadawania wiadomości dla kierujących.  

Zastosowanie na znaku D-34a napisu określającego dane o falach radiowych należy uzgodnić 

z odpowiednią jednostką zajmującą się radiokomunikacją.  

Znak D-34a umieszcza się poza obszarem zabudowanym przede wszystkim na drogach 

o dużym natężeniu ruchu, na których tworzą się uciążliwe dla jadących zatory drogowe. Jeżeli 

radiostacja ma zasięg lokalny (UKF), to znaki umieszcza się tylko w jej zasięgu. Znaki D-34a 

nie powinny być umieszczone w odległościach mniejszych, niż co 30 km. 

4.2.35. Przejście podziemne dla pieszych  

 

Rys. 4.2.35.1. Znak D-35 

Znak D-35 przejście podziemne dla pieszych (rys. 4.2.35.1) stosuje się w celu wskazania 

pieszym miejsca, w którym mogą przedostać się na przeciwną stronę drogi, przechodząc pod 

jezdnią. 

Znak D-35 należy umieszczać w sąsiedztwie wejścia do przejścia podziemnego, w miejscu 

zapewniającym widoczność tego wejścia. Jeżeli przejście podziemne wyposażone jest także 

w schody ruchome, to obok znaku D-35 lub bezpośrednio przy schodach umieszcza się 

dodatkowo znak D-35a schody ruchome w dół (rys. 4.2.35.2). Znak ten może być stosowany 

samodzielnie, w przypadku zastosowania wyłącznie schodów ruchomych. 

 

Rys. 4.2.35.2. Znak D-35a 
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4.2.36. Przejście nadziemne dla pieszych 

 

Rys. 4.2.36.1. Znak D-36 

Znak D-36 przejście nadziemne dla pieszych (rys. 4.2.36.1) stosuje się w celu wskazania 

pieszym miejsca, w którym mogą przedostać się na przeciwną stronę drogi, przechodząc nad 

jezdnią. Ze względu na to, że przejścia nadziemne (kładki) i wejścia na nie są z reguły dobrze 

widoczne, stosowanie tego znaku powinno być ograniczone. 

Jeżeli przejście nadziemne wyposażone jest także w schody ruchome, to obok znaku D-36 lub 

bezpośrednio przy schodach umieszcza się dodatkowo znak D-36a schody ruchome w górę 

(rys.4.2.36.2) . Znak ten może być stosowany samodzielnie, w przypadku zastosowania 

wyłącznie schodów ruchomych. 

 

Rys. 4.2.36.2. Znak D-36a 
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4.2.37. Tunel 

 

Rys. 4.2.37.1. Znak D-37 

Znak D-37 tunel (rys. 4.2.37.1) stosuje się w celu poinformowania kierujących o wjeździe do 

tunelu. Znak D-37 umieszcza się w odległości do 50 m przed wjazdem do tunelu. Rzeczywistą 

długość tunelu, gdy jego długość przekracza 500 m, wskazuje się na tabliczce T-1b (rys. 

4.1.3.1) umieszczonej pod znakiem D-37 albo na znaku D-37 przez umieszczenie w dolnej 

części napisu i symboli odpowiadających treści tabliczki T-1b. W tunelach o długości 

przekraczającej 3000 m pozostałą długość tunelu podaje się co 1000 m na tabliczce T-1b, 

umieszczanej samodzielnie. W przypadku potrzeby wskazania minimalnego odstępu między 

pojazdami w tunelu, większego niż określony ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym, pod znakiem D-37 umieszcza się również tabliczkę T-32 (rys. 4.2.37.2). 

 

Rys. 4.2.37.2. Tabliczka T-32 

Tabliczkę T-31 (rys. 4.2.37.3) wskazującą kategorię tunelu umieszcza się przed wjazdem do 

tunelu bezpośrednio na nim lub w odległości do 50 m przed tunelem. Dla tuneli kategorii A 

można nie stosować tabliczek T-31. 

 

Rys. 4.2.37.3. Tabliczka T-31 wskazująca kategorię tunelu 

Tabliczkę T-35 awaryjne komunikaty radiowe (rys. 4.2.37.4) stosuje się w strefach dojazdu do 

tuneli, gdzie użytkownicy w sytuacji awaryjnej mogą otrzymać informacje nadawane przez 
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radio. Na tabliczce podana jest nazwa lokalnej lub ogólnopolskiej publicznej stacji radiowej 

oraz jej częstotliwość.  

 

Rys. 4.2.37.4. Tabliczka T-35  

 

Proponowana zmiana: 

Wskazano symbole tabliczek, które mogą być stosowane pod znakiem D-37 

i samodzielnie na dojazdach do tuneli w celu zapewnienia ich użytkownikom optymalnych 

warunków bezpieczeństwa. 

4.2.38. Koniec tunelu 

 

Rys. 4.2.38.1. Znak D-38. 

Znak D-38 koniec tunelu (rys. 4.2.38.1) stosuje się w celu poinformowania kierujących 

o wyjeździe z tunelu. Znak D-38 umieszcza się w odległości do 50 m za wyjazdem z tunelu. 
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4.2.39. Informacje o dopuszczalnych prędkościach jazdy oraz o opłatach drogowych 

W celu poinformowania kierujących pojazdami o obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej 

dopuszczalnych prędkościach jazdy i opłatach drogowych stosuje się znaki D-39 dopuszczalne 

prędkości i D-39a opłaty drogowe. 

4.2.39.1. Dopuszczalne prędkości 

 

Rys. 4.2.39.1.1. Znak D-39 

Znak D-39 dopuszczalne prędkości (rys. 4.2.39.1.1) stosuje się w celu poinformowania 

wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o maksymalnych dopuszczalnych 

prędkościach jazdy obowiązujących na drogach w kraju. Dodatkowo znak ten informuje o 

konieczności używania świateł mijania przez całą dobę 

Znaki D-39 umieszcza się na drogach wjazdowych do Polski, bezpośrednio po przekroczeniu 

jej granic.  
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4.2.39.2. Opłaty drogowe 

 

Rys. 4.2.39.2.1. Znak D-39a 

Znak D-39a opłaty drogowe (rys. 4.2.39.2.1.) umieszcza się na drogach wjazdowych na teren 

Rzeczypospolitej Polskiej, w pobliżu granicy, w celu poinformowania osób wjeżdżających na 

terytorium kraju o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych.  

Dodatkowo można umieszczać znak D-39a na parkingach w pobliżu granicy państwa oraz 

przed punktem poboru opłat położonym w pobliżu tej granicy.  

Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami 

w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, z którego droga prowadzi 

przez granicę państwa (przejście graniczne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Proponowane zmian : 

Opracowano nowe, uproszczone i bardziej czytelne symbole znaków D-39 i D-39a. 

Wzorem innych krajów europejskich pominięte zostały limity prędkości obejmujące m.in. 

samochody ciężarowe i autobusy, mając na uwadze kierowców zawodowych, którzy 

zobowiązani są do przestrzegania przepisów szczegółowych dotyczących ruchu tych 

pojazdów po drogach danego kraju. Ponadto pominięto specyfikę polskich dróg, która 

m.in. dopuszcza do eksploatacji jednojezdniowe odcinki dróg ekspresowych. 
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4.2.40. Strefa zamieszkania 

 

Rys. 4.2.40.1. Znak D-40 

Znak D-40 strefa zamieszkania (rys. 4.2.40.1) stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy 

zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo 

pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach 

wyznaczonych). 

Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach wjazdowych do tej 

strefy. Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, również pojedynczych, na 

których w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach 

mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych (starówkach). Ustalenie takich stref 

powinno być poprzedzone szczegółową analizą zasadności ich umieszczenia opartą m.in. na 

statystyce wypadków drogowych. Strefy zamieszkania zaleca się wprowadzać wyłącznie tam, 

gdzie ruch pieszych i pojazdów odbywa się na jednej płaszczyźnie (brak chodników).  

Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których parametry geometryczne umożliwiają jazdę 

z prędkością przekraczającą prędkość dopuszczalną, zaleca się stosowanie urządzeń lub 

rozwiązań wymuszających powolną jazdę (progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, 

punktowe przewężenia jezdni). Rozwiązania takie mogą nie być oznakowane znakami 

ostrzegawczymi.  

Na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania pierwszeństwo nie powinno być określone 

znakami, z wyjątkiem skrzyżowań, na których ze względu na ograniczoną widoczność należy 

oznakować wlot znakiem B-20. W takim przypadku na drodze z pierwszeństwem stosuje się 

odpowiednią odmianę znaku A-6. 

4.2.41. Koniec strefy zamieszkania 

 

Rys. 4.2.41.1. Znak D-41 

Znak D-41 koniec strefy zamieszkania (rys. 4.2.41.1) stosuje się w celu wskazania wyjazdu 

ze strefy zamieszkania. Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy 

oznakowanej znakami D-40, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-40. Znak 

ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-40.  
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Wymiary znaku D-41 są takie same jak znaku D-40. 

4.2.42. Obszar zabudowany 

4.2.42.1. Zasady ogólne 

 

Rys. 4.2.42.1. Znak D-42 

Znak D-42 obszar zabudowany (rys. 4.2.42.1) stosowany jest w celu wskazania kierującym 

pojazdami, że wjeżdżają w obszar zabudowany. 

Znak D-42 umieszcza się po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowości, w miejscu 

ustalonym, jako granica obszaru zabudowanego.  

Jeżeli droga przebiega na przemian przez obszar danej miejscowości uznany za zabudowany 

oraz nieuznany za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza się na każdej granicy obszaru 

zabudowanego.  

Jeżeli w danej miejscowości granica pomiędzy kolejnymi końcem i początkiem obszaru 

zabudowanego, wskazanymi znakami D-42 i D-43, byłaby mniejsza niż 300 m, to na tym 

odcinku nie umieszcza się znaków D-42 i D-43, wprowadzając ewentualne podwyższenie 

dopuszczalnej prędkości pojazdów znakiem B-33. Znaki D-42 i D-43 mają wymiary: długość 

podstawy 1200 mm, wysokość 530 mm. 

4.2.42.2. Ustalenie granic obszaru zabudowanego 

Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego znakiem D-42 powinna być powiązana 

z występującą wzdłuż drogi zabudową o charakterze mieszkalnym i występującym na drodze 

ruchem pieszych. Znak D-42 powinien być umieszczony w pobliżu miejsca, w którym 

następuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi.  

Znak D-42 powinien być powiązany z takimi elementami zagospodarowania drogi, jak: 

 początek chodnika,  

 wyjazdy bramowe z posesji,  

 pas postojowy lub parking wyznaczony wzdłuż jezdni, 

 skrzyżowanie.  

Jako obszar zabudowany nie powinny być oznakowane miejsca, w których: 

 zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi i nie jest z nią bezpośrednio związana,  

 strefy przedmieść, w których zabudowa ma charakter handlowo-usługowy (hurtownie, 

warsztaty, duże sklepy), jeżeli nie wiąże się z nią intensywny ruch pieszych w pobliżu 

drogi,  

 konieczność ograniczenia prędkości wynika jedynie z warunków geometrycznych 

i technicznych drogi, 
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 występujący ruch pieszych wynika jedynie z lokalizacji przystanku autobusowego, 

skrzyżowania dróg lub ma charakter sezonowy,  

 występuje pojedyncze skrzyżowanie. 

4.2.43. Koniec obszaru zabudowanego 

 

Rys. 4.2.43.1. Znak D-43 

Znak D-43 koniec obszaru zabudowanego (rys. 4.2.43.1) stosowany jest w celu wskazania 

kierującym, że wyjeżdżają z takiego obszaru.  

Znak D-43 umieszcza się po prawej stronie drogi, w tym samym przekroju, co D-42 

zastosowany do kierunku przeciwnego.  

Jeżeli obszar zabudowany obejmuje sąsiadujące miejscowości, to na ich granicy nie umieszcza 

się znaku D-43, a w odległości do 50 m za znakiem E-17 wskazującym wjazd do następnej 

miejscowości umieszcza się znak D-42 stanowiący potwierdzenie kontynuacji obszaru 

zabudowanego. Wymiary znaku D-43 są analogiczne jak znaku D-42.   

Proponowane zmiany: 

Usankcjonowano jedną wielkość znaków D-42 i D-43, uznając brak uzasadnienia dla 

stosowania znaków o większej wysokości. Drogi publiczne w większości przypadków 

przebiegu przez obszar zabudowany posiadają klasę techniczną najwyżej GP (najczęściej 

G i Z) i na odcinkach dojazdowych do obszarów zabudowanych obowiązują na nich 

wówczas prędkości maksymalne do 90 km/h. W takich warunkach podstawowy wymiar 

znaków D-42 i D-43 wyróżnia się zarówno barwą, jak i kształtem spośród innych znaków 

pionowych i jest wystarczająco widoczny. W konsekwencji oznakowanie wszystkich 

obszarów zabudowanych będzie jednolite. 

4.2.44. Strefa płatnego parkowania  

  

Rys. 4.2.44.1. Znak D-44 
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Znak D-44 strefa płatnego parkowania (rys. 4.2.44.1) stosuje się w celu wskazania strefy, 

w której w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest 

opłata za postój pojazdu samochodowego.  

Znaki D-44 mają wymiary z grupy znaków dużych. Na znaku obok napisu Postój płatny 

wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego poprzez 

umieszczenie napisu lub symbolu parkometru lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty 

dotyczy określonych dni roboczych lub godzin, pod napisem Postój płatny umieszcza się 

informację określającą zakres stosowania znaku D-44. Symbole stosowane na znaku D-44 

pokazano na rys. 4.2.44.2, a jego odmiany z zastosowaniem tych symboli na rysunkach 

4.2.44.3 (znak D-44a) i 4.2.44.4 (znak D-44b). 

 

Rys. 4.2.44. 2. Symbole stosowane na znakach D-44 

 

Rys. 4.2.44.3. Znak D-44a – opłata biletowa za postój 

 

Rys. 4.2.44.4. Znak D-44b – opłata za postój poprzez parkometr 
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Znaki D-44 umieszcza się na wszystkich wjazdach doprowadzających do obszaru, na którym 

została ustalona strefa płatnego parkowania. Strefy płatnego parkowania tworzy się w celu 

zwiększenia rotacji pojazdów na miejscach postoju, w tych obszarach miast, w których liczba 

dostępnych miejsc parkingowych jest znacznie mniejsza (zwłaszcza w godzinach pracy 

urzędów lub placówek handlowych) od zapotrzebowania. W strefie oznakowanej znakiem 

D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego oznacza się znakami pionowymi 

określonymi w punkcie 4.2.18. Dodatkowo miejsca te mogą być oznakowane znakami 

poziomymi, określonymi w części II w punkcie 5.2.4. 

Proponowana zmian: 

Zrezygnowano z symbolu karty zegarowej na znakach D-44 z uwagi na niestosowanie 

w praktyce tej metody pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

w strefach płatnego parkowania. 

4.2.45. Koniec strefy płatnego parkowania 

 

Rys. 4.2.45.1. Znak D-45 

Znak D-45 koniec strefy płatnego parkowania (rys. 4.2.45.1) stosuje się w celu wskazania 

wyjazdu ze strefy, w której za postój pojazdu samochodowego pobierana jest opłata. Na 

jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza się w tym samym przekroju co znak D-44. 

4.2.46. Droga wewnętrzna 

 

Rys. 4.2.46.1. Znak D-46 

Znak D-46 droga wewnętrzna (rys. 4.2.46.1) stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę 

wewnętrzną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 – tekst jednolity). 

Znak ten umieszcza się na połączeniu drogi wewnętrznej z drogą publiczną. Znaku D-46 nie 

stosuje się na połączeniu drogi publicznej z nieruchomością położoną przy tej drodze, 

stanowiącym zjazd w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.  
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Na takim połączeniu dopuszcza się stosowanie znaku D-46 jedynie w przypadkach, gdzie ze 

względu na rodzaj obiektu (kompleks budynków o różnym przeznaczeniu, np. usługowo-

handlowym) brak znaku miałby negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu na drodze 

publicznej. Znaku D-46 nie stosuje się w przypadku wjazdu na drogę wewnętrzną, znajdującą 

się w oznakowanej strefie ruchu.  

Na drodze wewnętrznej stosuje się znaki takie jak na drodze publicznej z grupy wielkości 

małych lub mini. Obowiązek oznakowania wjazdu na drogę wewnętrzną znakiem D-46 należy 

do jej zarządcy lub właściciela terenu, na którym droga wewnętrzna jest zlokalizowana. 

4.2.47. Koniec drogi wewnętrznej 

 

Rys. 4.2.47.1. Znak D-47 

Znak D-47 koniec drogi wewnętrznej (rys. 4.2.47.1) stosuje się w celu wskazania wyjazdu 

z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. 

Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46. 

Znak D-47 stosuje się również w przypadku, gdy na połączeniu drogi publicznej 

z nieruchomością, określonym w punkcie 4.2.46, został zastosowany znak D-46. Obowiązek 

oznakowania wyjazdu z drogi wewnętrznej znakiem D-47 należy do jej zarządcy 

lub właściciela terenu, na którym droga wewnętrzna jest zlokalizowana. 

Znaku D-47 nie stosuje się w przypadku wyjazdu z drogi wewnętrznej, znajdującej się 

w oznakowanej strefie ruchu, na drogę publiczną.  

4.2.48. Zmiana pierwszeństwa 

 

Rys. 4.2.48.1. Znak D-48 
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Znak D-48 zmiana pierwszeństwa (rys. 4.2.48.1) stosuje się w celu uprzedzenia uczestników 

ruchu o mającej nastąpić zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na 

skrzyżowaniu. 

Znak D-48 ma takie wymiary, jak ustalono dla znaków dużych. Znak D-48 według rysunku  

4.2.52.1 stosuje się, gdy na skrzyżowaniu jedna z dróg miała pierwszeństwo, a zamierza się 

wprowadzić organizację ruchu, w której na skrzyżowaniu pierwszeństwo nie jest określone 

znakami. Wtedy znak D-48 umieszcza się na wszystkich wlotach. 

Znak D-48a według rysunku 4.2.48.2 stosuje się, gdy droga mająca dotychczas pierwszeństwo 

ma stać się drogą podporządkowaną. Umieszcza się go tylko na wlocie tej drogi do drogi z 

pierwszeństwem przejazdu. 

 

Rys. 4.2.48.2. Znak D-48a 

Na tabliczce pod znakami D-48 i D-48a może być wskazana data wprowadzenia zmiany, np. 

Od dnia 15. 07. 2015. 

Znaki D-48 i D-48a umieszcza się w następujących odległościach od skrzyżowania:  

 od 100 m do 150 m na drogach o dopuszczalnej prędkości większej od 50 km/h,  

 do 50 m na pozostałych drogach.  

Znaki D-48 i D-48a należy umieścić nie później niż siedem dni przed planowaną zmianą 

organizacji ruchu i usunąć nie wcześniej niż po 14 dniach od wprowadzenia zmiany.  

Proponowana zmiana: 

Wprowadzono ograniczenia czasowe dla umieszczania na drogach znaków D-48 i D-48a, 

uznając ich czasowy charakter. Brak takich ograniczeń skutkuje niejednokrotnie ich 

nieuzasadnioną, czasem wieloletnią eksploatacją.  
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4.2.49. Pobór opłat 

 

Rys. 4.2.49.1. Znak D-49 

Znak D-49 pobór opłat (rys. 4.2.49.1) stosuje się w celu uprzedzenia o miejscu, w którym 

pobierane są opłaty za przejazd autostradą lub drogą ekspresową. Znak umieszcza się w 

odległości 1000 m przed stacją poboru opłat oraz w odległości do 500 m przed punktem poboru 

opłat  

4.2.50. Zatoka 

 

Rys. 4.2.50.1. Znak D-50 

Znak D-50 zatoka  (rys. 4.2.50.1) informuje o lokalizacji zatoki awaryjnej. Znak D-50 

umieszcza się w odległości do 50 m przed zatoką awaryjną. W celu wskazania dostępności 

telefonu alarmowego i/lub gaśnicy przeciwpożarowej w zatoce pod znakiem D-50 umieszcza 

się tabliczkę T-33 (rys. 4.2.50.2). 
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Rys. 4.2.50.2. Tabliczka T-33 wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego 

i/lub gaśnicy 

Znak D-50a (rys. 4.2.50.3) informuje o lokalizacji zatoki awaryjnej umożliwiającej montaż 

łańcuchów zimowych na koła pojazdu. 

 

Rys. 4.2.50.3. Znak D-50a 

Proponowane zmiany: 

1. W ocenie zespołu badawczego dotychczas obowiązujące wzory tabliczek T-32 i T-33 

określone w Dyrektywie 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli  

w transeuropejskiej sieci drogowej  (Załącznik III punkt 2.3.) nie spełniają kryteriów 

czytelności, estetyki, i przede wszystkim, postrzegalności w warunkach drogowych. 

Spełnienie tych wymagań ma szczególne znaczenie w oznakowaniu dotyczącym 

bezpieczeństwa. W znaku T-33, zbyt mały i nieprawidłowo zapisany sygnał SOS, 

piktogram gaśnicy, który przy niewielkim oddaleniu jest odczytywany jako czerwony 

prostokąt i nieprawidłowe proporcje pomiędzy poszczególnymi elementami graficznymi, 

sprawiają, że znak ten nie będzie spełniał swojej funkcji w sposób odpowiedni, tym 

bardziej, że miejsce umieszczania tych znaków (tunele) powoduje, że będą funkcjonowały 

w słabych warunkach widoczności. Archaiczne sylwetki samochodów, zbyt małe strzałki  

i opisy tekstowe w znaku T-32 powodują całkowitą nieczytelność, a w konsekwencji 

nieprzydatność tego znaku w warunkach drogowych. 

Przywołana powyżej Dyrektywa w Załączniku III, w punkcie 1, określa wymagania 

ogólne dla tych znaków i dopuszcza ich modyfikacje, stanowiąc, że „jeżeli Państwa 

Członkowskie uznają za konieczne zmodyfikowanie wymaganych znaków i symboli, 

dokonane modyfikacje nie zmieniają ich podstawowych cech charakterystycznych”. 

Cechą charakterystyczną tych znaków są dwa symbole: 1) graficzny - gaśnica oraz 2) 

literowy SOS - od międzynarodowego sygnału w alfabecie Morse'a oznaczającego 

wołanie o pomoc. 
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2. Wprowadzono dodatkowy znak D-50a umożliwiający wskazanie lokalizacji zatok 

awaryjnych umożliwiających montaż łańcuchów zimowych na koła pojazdu. 

4.2.51. Automatyczna kontrola prędkości 

 

Rys. 4.2.51.1. Znak D-51 

Znak D-51 automatyczna kontrola prędkości (rys. 4.2.51.1) stosuje się w celu poinformowania 

kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących, działających samoczynnie, które 

kontrolują i rejestrują prędkość ruchu pojazdów. 

Znak D-51 umieszcza się przed stacjonarnym urządzeniem rejestrującym w odległości: 

 od 100 m do 200 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, 

 od 200 m do 500 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, 

z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad, 

 od 500 m do 700 m - na drogach ekspresowych i autostradach. 

Znak ten stosuje się dla każdego kierunku ruchu, w którym stacjonarne urządzenie rejestrujące 

może dokonywać pomiarów prędkości.  

W przypadku, gdy stacjonarne urządzenia rejestrujące ujawniają naruszenia przepisów 

w zakresie prędkości ruchu na określonym odcinku drogi, przed początkiem tego odcinka 

umieszcza się znak D-51 z tabliczką z napisem Kontrola średniej prędkości na odcinku. 

W treści napisu na tabliczce długość odcinka drogi poniżej 1000 m podaje się w metrach 

z dokładnością do 100 m, a od długości 1,0 km z dokładnością do 0,1 km. 

4.2.52. Strefa ruchu 

 

Rys. 4.2.52.1. Znak D-52 

Znak D-52 strefa ruchu (rys. 4.2.52.1) stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu.  
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Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu. Decyzję o ustaleniu takiej 

strefy podejmuje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi w tej strefie. W strefie ruchu 

stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych, tj. z grupy małych lub mini. Dopuszcza 

się stosowanie znaków z grupy wielkości średnich, jeżeli droga wewnętrzna znajduje się 

w ciągu drogi publicznej. 

Znaku D-52 nie stosuje się na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych położonych 

w strefie zamieszkania.  

W przypadku umieszczenia znaku D-52 na wlocie drogi wewnętrznej, przy zjeździe z drogi 

publicznej, nie należy stosować znaku D-46, określonego w punkcie 4.2.46. 

4.2.53. Koniec strefy ruchu 

 

Rys. 4.2.53.1. Znak D-53 

Znak D-53 koniec strefy ruchu (rys. 4.2.53.1) stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi 

wewnętrznej położonej w strefie ruchu. 

Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym 

samym przekroju poprzecznym drogi, co znak D-52. Znak D-53 koniec strefy ruchu może być 

umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52. 

4.2.54. Oznakowanie odcinków, na których okresowo występuje mgła 

 

Rys.4.2.54.1 Zespół znaków D-54a, D-54b i D-54c 

Na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych, na których często występuje mgła stosuje się 

zespół znaków D-54a, D-54b i D-54c (rys. 4.2.54.1) w celu dostosowania prędkości jazdy 

pojazdów do warunków ograniczonej widoczności na drodze.  

Pierwszy ze znaków powinien być umieszczony w odległości 100 m od pierwszego znaku 

poziomego P-28 według rysunku 4.2.54.2. 
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Rys. 4.2.54.2 Schemat lokalizacji znaków D-54 
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4.2.55. Jazda na suwak 

    

Rys. 4.2.55.1. Znak D-55 

Znak D-55 jazda na suwak (rys. 4.2.55.1.) pokazuje sposób jazdy przed odcinkiem drogi, na 

którym jeden z pasów jest zajęty. 

Znak należy ustawiać w odległości 40 – 50 m od zwężenia dla odcinków dróg o prędkości do 

 50 km/h, oraz w odległości 100 – 200 m od zwężenia dla odcinków dróg o prędkości powyżej 

50 km/h. Odmianę znaku D-55 w kolorze tła żółtym i symboli czarnym oraz szarym stosuje się 

dla czasowych organizacji ruchu. 

Proponowana zmiana: 

Wprowadzono dodatkowe znaki D-54 i D-55 informujące kierujących pojazdami 

o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze w przypadku wystąpienia mgły oraz 

w przypadku lokalnego zawężenia przekroju jezdni. 
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5. Znaki kierunku i miejscowości 

5.1. Funkcja, kształt i wymiary znaków 

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunków 

dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podróżnych, przebiegu 

dróg oraz ich numerów. 

Rozróżnia się następujące znaki kierunku i miejscowości: 

a) tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 i jego odmiany), 

b) drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 i ich odmiany oraz E-19a), 

c) tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany), 

d) tablice szlaku drogowego (znak E-14 i jego odmiany), 

e) znaki z numerem drogi (znak E-15 i jego odmiany oraz E-16), 

f) znaki miejscowości (znaki E-17 i E-18), 

g) tablice węzła drogowego (znak E-20), 

h) tablice oznaczające dzielnice miasta (znak E-21), 

i) znaki samochodowych szlaków turystycznych (znak E-22 i jego odmiany). 

Znaki kierunku, zwłaszcza tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy i tablice szlaków 

drogowych są znakami wymagającymi z zasady indywidualnego zaprojektowania 

uwzględniającego zarówno liczbę wskazywanych kierunków, jak i podawanych dla tych 

kierunków informacji. 

Wymiary poszczególnych znaków, ich układ graficzny, zasady umieszczania nazw 

miejscowości, symboli oraz liczb oznaczających odległości są opisane i pokazane na rysunkach 

zamieszczonych w Tomie II, część I, zeszyt 3. Długość podstawy większości znaków zależy od 

długości umieszczanych na nich napisów. Na znakach kierunku podaje się urzędowe nazwy 

miejscowości. Dopuszcza się skróty długich nazw, pod warunkiem że będą zrozumiałe dla 

kierujących pojazdami, np. Strzemieszyce WIkp., Ostrów WIkp., Strzelce Op. Skraca się tylko 

część przymiotnikową nazwy. 

Wymiary  liter, które  powinny  być  stosowane  na  znakach kierunku, podano  w tabeli 3.2.1, 

a grupy ich wielkości w tabeli 3.2.2, z uwzględnieniem zastrzeżeń dotyczących napisów na 

licach znaków kierunku i miejscowości wykonanych z folii odblaskowych typu 3 w grupie 

wielkości „duże”, a  w  szczególności  tablic: E-1a I, E-1a II, E-2c, E-2d, E-2f, E-14a i E-20, 

zlokalizowanych na autostradzie. Jeżeli ustalono to w opisach szczegółowych, to na znakach 

kierunku można umieszczać inne znaki lub ich miniatury, np. oznaczające autostradę lub 

numery   dróg.   Liczby   kilometrów  podawane  na  drogowskazach, tablicach  kierunkowych i 

tablicach szlaku drogowego powinny oznaczać odległość od miejsca umieszczenia znaku do 

centralnego punktu danej miejscowości, np. rynku, głównego placu, ratusza, skrzyżowania 

dróg przelotowych itp. Odległości należy podawać w pełnych kilometrach. 

Jeżeli odległość ta jest mniejsza od 2 km (dotyczy odległości podawanej na małym 

drogowskazie w kształcie strzały E-4), to podaje się ją z dokładnością do jednej dziesiątej 

kilometra, np. 0,7 km lub 1,4 km. 

Na    drogowskazie    do   obiektu   turystycznego,   centrum   miasta  itp.  odległość  podaje się 

z dokładnością: 
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 do 50 m, jeżeli odległość jest mniejsza od 500 m, 

 do 100 m, jeżeli odległość wynosi od 500 do 1000 m, 

 do 0, 1 km, jeżeli odległość wynosi od 1,0 do 2,0 km, 

 do 1 km, jeżeli odległość jest większa od 2 km. 

Zespół znaków kierunku i miejscowości powinien zapewniać: 

 kompletność oznakowania, a więc zawierać wszelkie niezbędne napisy i symbole, 

 spójność w zakresie podawania tych samych nazw miejscowości na tablicach 

przeddrogowskazowych i drogowskazach, 

 prawidłowość w podawaniu na drogowskazach i tablicach kierunkowych nazw 

miejscowości i odległości od nich. 

Znaki  kierunku  stosuje  się na odcinkach między skrzyżowaniami oraz w obrębie skrzyżowań 

i węzłów drogowych. Znaki umieszczone w obrębie skrzyżowań i węzłów drogowych na 

drogach krajowych oznaczonych numerami jedno- i dwucyfrowymi powinny zapewniać 

informację uprzedzającą (przed skrzyżowaniem), wskazującą (na skrzyżowaniu) oraz 

potwierdzającą (za skrzyżowaniem). Przykłady oznakowania drogowskazowego skrzyżowań 

poza  miastami – w  zależności  od  kategorii  krzyżujących się  dróg - podane są w punkcie 

5.4, a skrzyżowań w miastach w punkcie 5.5. 

Proponowane zmiany: 

1) Wprowadzono  nowe  wielkości  liter  zgodnie  z  tabelą 3.2.1, a grupy ich wielkości zgodnie 

z tabelą 3.2.2. 

2) Spowodowane jest to koniecznością poprawy czytelności tablic kierunkowych na 

autostradach i drogach ekspresowych przy obecnie dopuszczalnych prędkościach 

5.2. Zasady doboru miejscowości kierunkowych 

Miejscowość kierunkowa oznacza miejscowość, do której kierowany jest ruch pojazdów, której 

nazwa jest wskazywana na wszystkich znakach E-1, E-2, E-13, E-14 oraz ich odmianach, aż do 

miejsca umieszczenia tablicy E-17 oznaczającej wjazd do tej miejscowości. Na drogach 

krajowych jako miejscowości kierunkowe podawane są miejscowości położone na tych 

drogach. Na drogach pozostałych kategorii (wojewódzkie, powiatowe, gminne) jako 

miejscowości kierunkowe mogą występować miejscowości położone na drodze tej samej 

kategorii lub wyższej. 

Miejscowość kierunkową ustala się według następującej hierarchii: 

1) najdalsze miasto  wojewódzkie    leżące    na    szlaku    komunikacyjnym    krajowym 

i międzynarodowym, dopuszcza się najbliższe miasto wojewódzkie jeżeli podajemy 

dwie miejscowości kierunkowe, 

2) najbliższe    miasto      wojewódzkie   lub   najbliższe   miasto  na   prawach  powiatu 

w przypadku dróg wojewódzkich, 

3) najbliższe miasto z siedzibą powiatu w przypadku dróg powiatowych, 

4) inna miejscowość, jeżeli nie można podać nazwy miasta wojewódzkiego, 

powiatowego lub przejścia granicznego. 

Dopuszcza się stosowanie jako miejscowości kierunkowej nazwy miasta nie leżącego na danej 

drodze, pod warunkiem kontynuacji podawania miejscowości kierunkowej na całym ciągu dróg do 

niej prowadzących. 
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Dopuszcza się ustalenie jako miejscowości kierunkowej, zamiast nazwy najdalszego miasta 

wojewódzkiego,  nazwy  najbliższego  miasta wojewódzkiego lub nazwy miasta siedziby powiatu, 

a zamiast nazwy najbliższego miasta siedziby powiatu, nazwy kolejnego takiego miasta lub nazwy 

przejścia granicznego w przypadkach gdy: 

 droga jest drogą międzynarodową (oznaczoną znakiem E-16), 

 na danym   kierunku   istnieją   drogi   alternatywne  i   ruch   kierowany  jest  na  drogę 

o lepszych parametrach technicznych lub ruch powoduje mniejszą uciążliwość dla 

okolicznych mieszkańców lub środowiska naturalnego, 

 w mieście   będącym  siedzibą  powiatu  krzyżują  się  drogi  krajowe  lub wojewódzkie 

o dużym znaczeniu komunikacyjnym, 

 miasto jest tradycyjnie uznane jako kierunkowe ze względu na znaczenie turystyczne. 

Obok nazwy przejścia granicznego podaje się znak z literami „PL” oraz znak wyróżniający 

państwo, do  którego  prowadzi  przejście,  przyjęty  do  oznaczania pojazdów uczestniczących w 

ruchu międzynarodowym. Jeżeli przejście nie obsługuje wszystkich rodzajów pojazdów np. tylko 

pojazdy  o  określonej  dopuszczalnej   masie   całkowitej,  na    tablicach   przeddrogowskazowych 

i drogowskazach pod znakami wyróżniającymi państwa graniczne zaleca się umieszczanie 

informacji o rodzaju ograniczeń. Pod znakami wyróżniającymi państwa można umieścić miniaturę 

znaku F-20 wskazującego, dla jakich pojazdów przeznaczone jest przejście, lub znaku zakazu 

wskazującego, jakie rodzaje pojazdów nie są odprawiane na przejściu. 

Zaleca się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych umieszczanie nazwy 

dużego  miasta  sąsiedniego  państwa,  do którego prowadzi droga. Nazwę tę podaje się w języku 

oryginalnym, a w przypadku cyrylicy w transliteracji łacińskiej.   Z  prawej  strony  nazwy miasta 

w sąsiednim państwie podaje się znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów 

uczestniczących w ruchu międzynarodowym. Przykład taki przedstawiono na rys. 5.2.1. 

 

Rys. 5 2.1. Drogowskaz E-2a z nazwą miasta i znakiem wyróżniającym państwo 

Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych dopuszcza się podawanie dla 

danego kierunku dwóch nazw miejscowości, np.: 

 najbliższego miasta na prawach powiatu i miasta wojewódzkiego, 

 przejścia granicznego i najbliższego dużego miasta sąsiedniego państwa, 

 najbliższego miasta siedziby powiatu i miasta siedziby powiatu, w którym krzyżują się 

drogi krajowe. 

Jeżeli  droga  prowadzi  przez  miasto lub w jego pobliżu, na tablicach przeddrogowskazowych 

i drogowskazach tablicowych można umieścić dodatkowo informacje lokalne, np. nazwę 

dzielnic, informację o centrum, informację o obiekcie komunikacyjnym, nazwę ulicy itp. 

Proponowane zmiany: 

Dokonano zmiany zasad określania miejscowości kierunkowej poszczególnych kategorii dróg: 

1) najdalsze     miasto    wojewódzkie     leżące     na    szlaku     komunikacyjnym      krajowym 

i międzynarodowym dopuszcza się najbliższe miasto wojewódzkie jeżeli podajemy dwie 

miejscowości kierunkowe; 
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2) najbliższe miasto wojewódzkie lub najbliższe miasto na prawach powiatu; w przypadku dróg 

wojewódzkich; 

3) najbliższe miasto z siedzibą powiatu w przypadku dróg powiatowych; 

4) inna miejscowość, jeżeli nie można podać nazwy miasta wojewódzkiego, powiatowego lub 

przejścia granicznego. 

Wprowadzone zmiany podają informację o całym przebiegu danej kategorii drogi, a nie tylko 

odcinek do najbliższego miasta lub miejscowości. 

5.3. Zasady szczegółowe stosowania znaków kierunku i miejscowości 

5.3.1. Tablice przeddrogowskazowe 

5.3.1.1. Zasady ogólne 

Tablice przeddrogowskazowe, występujące jako odmiany znaku E-1, pokazane na rysunkach 

od 5.3.1.1 do 5.3.1. 11, stosuje się w celu wskazania kierującym, w formie schematycznej 

skrzyżowania, do jakich miejscowości prowadzą drogi wylotowe z tego skrzyżowania. Na 

znakach  tych  podaje  się  również  numery  dróg, ewentualnie ich rodzaj np. autostrada oraz, 

w razie potrzeby, inne informacje związane z drogą wylotową. 

Wymiary tablic zależą od liczby i rodzajów napisów, symboli, znaków itp. oraz od 

obowiązującej dla danej drogi grupy wielkości liter. 

 

Rys. 5.3.1.1. Tablica E-1 przed czteroramiennym skrzyżowaniem dróg krajowych 

 

Rys. 5.3.1.2. Tablica E-1 przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg międzynarodowych 

Wymiary podstawowych elementów tablicy przeddrogowskazowej, sposób rozmieszczenia 

treści i elementów znaku na tablicach opisano w punkcie 5.3.1.2. oraz pokazano na 

odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych w rozdziale 8.5. 
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Tablice przeddrogowskazowe, w zależności od ich zastosowania na drodze, dzielą się na: 

 tablice E-1 umieszczane na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, 

 tablice E-1a umieszczane na autostradach, 

 tablice E-1b umieszczane na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, przed 

wyjazdami z tych dróg na autostradę. 

Na tablicach przeddrogowskazowych podaje się: 

 schematyczny plan skrzyżowania z zaznaczeniem ustalonego pierwszeństwa 

przejazdu, 

 schematyczny plan wyjazdów na węźle drogowym, 

 nazwy miejscowości, 

 numery dróg, 

Dopuszcza się również umieszczanie znaków kategorii A, B, D na liniach oznaczających 

kierunek oraz informacji lokalnej i turystycznej (centrum, nazwa dzielnicy, obiektów 

komunikacyjnych itp.), a także - w prawym dolnym rogu - liczby oznaczającej odległość 

ustawienia tablicy od skrzyżowania lub początku pasa wyłączania na węźle. 

Układ graficzny kierunków na tablicy powinien odpowiadać rzeczywistemu układowi dróg na 

tym  skrzyżowaniu,  przy  czym przebieg  drogi  z  pierwszeństwem  oznacza się linią szerszą, 

a przebiegi dróg podporządkowanych liniami węższymi. 

Na jednej tablicy można umieścić nie więcej niż dwa znaki kategorii A, B lub D, dla każdego 

kierunku. 

W tym przypadku zmniejsza się ich wymiary do 40 cm średnicy (dla znaku B) lub długości 

podstawy (dla znaków A i D). 

Nazwy miejscowości umieszcza się według następujących zasad: 

 nazwę miejscowości kierunkowej dla kierunku z pierwszeństwem podaje się literami 

większymi o jedną grupę niż nazwy pozostałych miejscowości, 

 wielkości liter i cyfr określających numer drogi umieszczane przy nazwie 

miejscowości powinny być mniejsze o jedną grupę od wysokości liter nazwy tej 

miejscowości. 

Numerów dróg nie należy umieszczać na liniach oznaczających kierunek. 

Jeżeli droga ma również numer drogi międzynarodowej, to umieszcza się go obok numeru drogi 

krajowej zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.7 6. 

Na drogach poza miastami, nad tablicą przeddrogowskazową przed skrzyżowaniem z drogą 

podporządkowaną, umieszcza się znaki ostrzegawcze od A-6a do A-6c. Jeżeli tablice 

przeddrogowskazowe występują również na drogach podporządkowanych, umieszcza się nad 

nimi znak ostrzegawczy A-7, niezależnie od znaku umieszczonego bezpośrednio przed 

skrzyżowaniem. 
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Proponowane zmiany:  

Na tablicy przeddrogowskazowej przedstawiającej informację lokalną umieszczono nazwę 

miejscowości jeśli droga przebiega w terenie niezabudowanym. Uzupełnia i porządkuje to 

informację jaką otrzymuje kierowca. 

 

Rys. 5.3.1.3. Tablica E-1 przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg krajowych 

 

Rys. 5.3.1.4. Tablica E-1 przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym 

 

Rys. 5.3.1.5. Tablica E-1 ze znakiem ostrzegawczym 



303 

 

 

a) w obszarze zabudowanym 

 

b) poza obszarze zabudowanym 

Rys. 5.3.1 6. Tablica E-1 podająca informację lokalną 

 

Rys. 5.3.1.7. Tablica E-1 na początku drogi ekspresowej 

 

Rys. 5.3.1.8. Tablica E-1a I - na autostradzie przed węzłem ze zjazdem na drogę krajową 
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Rys. 5.3.1.9. Tablica E-1a II - na autostradzie przed węzłem ze zjazdem na drogę 

wojewódzką 

 

Rys. 5.3.1.10. Tablica E-1b na drodze krajowej ogólnodostępnej przed wjazdami na 

autostradę 

 

Rys. 5.3.1.11. Tablica E-1b  przed  węzłem,  na którym rozpoczyna się droga 

ekspresowa i następuje wjazd na autostradę 
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5.3.1.2. Zasady rozmieszczania informacji na tablicach przeddrogowskazowych 

Linia wskazująca drogę z pierwszeństwem powinna mieć szerokość 15 cm, a drogę 

podporządkowaną - 7,5 cm, zaś na tablicach umieszczanych na drogach ekspresowych, 

odpowiednio 20 cm i 10 cm. Rozmieszczenie na tablicy przeddrogowskazowej nazw 

miejscowości, znaków szlaku drogowego, informacji lokalnej i innej zależy od schematu 

skrzyżowania pokazanego na tablicy. Podstawową zasadą jest, aby nazwy miast kierunkowych 

łącznie z występującymi przed nimi numerami dróg umieszczone były centralnie lub 

symetrycznie  (w przypadku dwóch lub więcej miast  kierunkowych albo miasta kierunkowego 

i informacji lokalnej dla jednego kierunku) w stosunku do linii oznaczającej kierunek wylotu ze 

skrzyżowania. Oś pozioma numeru drogi (numerów dróg i numeru drogi z miniaturą znaku D-7 

lub D-9) powinna się pokrywać z osią poziomą liter dużych i cyfr pisma. Znaki kategorii A, B 

lub D umieszcza się odpowiednio na liniach wskazujących kierunki dróg; środek wysokości 

znaku powinien znajdować się w osi linii, na której jest umieszczony.  

Nazwy miast kierunkowych na tablicy przeddrogowskazowej umieszcza się według 

następujących zasad: 

1) dla kierunku z pierwszeństwem: 

a) jeżeli linia oznaczająca kierunek wylotu ze skrzyżowania umieszczona jest na lewej 

stronie tablicy pionowo lub ukośnie (skrzyżowanie typu „T” lub „Y”), to środek 

dolnej krawędzi numeru drogi E-15a - E-15e lub środek odcinka, na który składają 

się   długości   dolnych  krawędzi  numerów  dróg E-15a (E-15e, E-15d) i E-16 oraz 

szerokość odstępu między nimi, powinien znajdować się na przedłużeniu osi linii 

oznaczającej kierunek wylotu, 

b) jeżeli linia oznaczająca kierunek wylotu umieszczona jest na środku tablicy pionowo 

lub ukośnie (skrzyżowanie czterowylotowe i z ruchem po obwiedni), to środek 

odcinka wyznaczonego przez długość dolnej krawędzi jednego lub dwóch numerów 

dróg (E-15a lub E-15b) i długość nazwy miasta kierunkowego oraz odstępów między 

nimi, zwany inaczej odcinkiem pomiarowym, powinien znajdować się na 

przedłużeniu osi linii oznaczającej kierunek wjazdu, 

c) jeżeli linia oznaczająca kierunek wlotu umieszczona jest na prawej stronie tablicy 

pionowo lub ukośnie (skrzyżowanie typu „T” lub „Y”), to odcinek pomiarowy 

należy umieścić tak, aby z lewej strony przecięcia się przedłużenia osi linii 

oznaczającej kierunek wlotu pozostało od 0,5 do 0,8 długości tego odcinka, 

d) jeżeli  linia oznaczająca  kierunek wylotu  ze  skrzyżowania skierowana jest w prawo 

lub w lewo, nazwę miasta kierunkowego umieszcza się zgodnie z zasadą 

umieszczoną w punkcie 2 lit. a; jeżeli dla kierunku z pierwszeństwem należy podać 

dwie nazwy miast kierunkowych, to umieszcza się je jedna pod drugą według zasad 

określonych w lit. a, b lub c w odniesieniu do nazwy umieszczonej wyżej lub niżej, 

zależnie od potrzeb wynikających z konieczności estetycznego rozmieszczenia 

elementów graficznych tablicy; 

2) dla kierunku podporządkowanego: 

a) jeżeli linia oznaczająca kierunek wylotu umieszczona jest poziomo, to nazwę miasta 

umieszcza się centralnie w stosunku do osi poziomej (podłużnej) linii oznaczającej 

kierunek wylotu, tzn. oś pozioma liter dużych i cyfr napisu jest w osi linii 

oznaczającej kierunek wylotu; jeżeli trzeba podać dwie nazwy miast kierunkowych, 
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to umieszcza się je symetrycznie po obu stronach osi linii oznaczającej kierunek 

wylotu, 

b) jeżeli linia oznaczająca kierunek wylotu skierowana jest pionowo lub ukośnie, to 

nazwy   miejscowości   umieszcza   się tak, aby ich odcinki pomiarowe usytuowane 

w stosunku  do osi tej linii były zgodne z zasadami określonymi w punkcie 1 lit. a, b 

i c, z następującymi wyjątkami: 

 dla przypadków opisanych w punkcie 1 lit. a, jeżeli droga wylotowa nie ma numeru, 

odcinek pomiarowy należy umieścić tak, aby z lewej strony przedłużenia osi 

oznaczającej kierunek wylotu pozostawało od 0,2 do 0,5 długości tego odcinka, 

 dla przypadku opisanego w punkcie 1 lit. b (skrzyżowanie czterowlotowe), jeśli osie 

linii oznaczających kierunki wylotu są położone ukośnie do góry, to odcinki 

pomiarowe z nazwami miast należy umieścić w stosunku do osi tych linii tak, aby 

część odcinka pomiarowego od punktu przecięcia się z osią linii (w stronę linii 

oznaczającej kierunek z pierwszeństwem przejazdu) była nie dłuższa niż 0,2 do 0,5 

długości całego tego odcinka, 

c) jeżeli osie linii oznaczającej kierunek wylotów skierowane są skośnie w dół, to 

odcinek pomiarowy wyznacza się na górnej linii wiersza pisma. 

Odległość końca linii oznaczającej kierunek wylotu (grotu strzały) od górnej ramki oraz jej 

początku od dolnej obwódki tablicy nie może być mniejsza niż 2 gr. Odległość pomiędzy 

numerami krajowymi i międzynarodowymi wynosi 8 cm na tablicach stosowanych na drogach 

krajowych innych niż autostrady i 16 cm na tablicach stosowanych na autostradach. Miniatury 

znaków D-7 i D-9 umieszczane obok numerów dróg mają wspólną obwódkę i oddzielone są od 

siebie tylko linią pionową o szerokości równej grubości tej obwódki. Odległość nazwy 

miejscowości od numeru drogi wynosi minimum 2 gr, przy czym większa odległość powinna 

zależeć od ilości miejsca na tablicy na umieszczenie danego odcinka pomiarowego i od 

optycznego rozmieszczenia wszystkich elementów, ułatwiając jak najlepsze zrozumienie ich 

przez kierujących pojazdami. 

Podstawowe zasady rozmieszczania treści na tablicach przeddrogowskazowych pokazane są na 

rysunkach szczegółowych. 

5.3.1.3. Stosowanie tablic przeddrogowskazowych 

Tablice przeddrogowskazowe stosuje się: 

a) na drogach krajowych przed skrzyżowaniami z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 

b)  na drogach wojewódzkich o dużym znaczeniu komunikacyjnym przed 

skrzyżowaniami z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 

c)  na drogach innych niż wymienione w lit. a i b. 

 przed skrzyżowaniami o ruchu okrężnym lub jeżeli układ dróg na skrzyżowaniu jest 

skomplikowany i drogowskazy tablicowe nie dają kierującym pojazdami 

dostatecznej informacji. 

5.3.1.4. Umieszczanie tablic przeddrogowskazowych 

Tablice przeddrogowskazowe na drogach ogólnodostępnych umieszcza się w odległości: 

 od 150 m do 300 m przed skrzyżowaniem poza miastami, 
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 100 m przed skrzyżowaniem w miastach, a bliżej, jeżeli wymagają tego warunki 

lokalne i umieszczenie tablicy ułatwi orientację kierującym pojazdami. 

W miastach  dopuszcza  się też umieszczanie tablic przeddrogowskazowych poprzedzających, 

w odległości większej niż 100 m, podając na nich odległość od skrzyżowania lub pasa 

wyłączania. 

Przykłady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na drogach ogólnodostępnych 

pokazano na rysunkach od 5.3.1.1 do 5.3.1.6 i 5.3.1.10. 

Tablice przeddrogowskazowe na drogach ekspresowych umieszcza się w odległości:  

 I poprzedzającą w odległości 1500 m, 

 II zasadniczą w odległości 500 m, przy czym odległości te podaje się w prawym 

dolnym rogu tablicy. 

Przykłady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na drodze ekspresowej podano na 

rysunkach 5.3.1.7 i 5.3.1.11. 

Na autostradzie przed początkiem pasa wyłączania umieszcza się dwie tablice 

przeddrogowskazowe: 

 I poprzedzającą w odległości 1500 m, 

 II zasadniczą w odległości 500 m, przy czym odległości te podaje się w prawym 

dolnym rogu tablicy. 

Na strzałce symbolizującej drogę wyjazdową (łącznicę) na tablicy zasadniczej można umieścić 

znak uprzedzający o ograniczeniu prędkości, jeżeli odpowiadający mu znak znajduje się na tej 

drodze.  

Przykłady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na autostradzie oraz na innych 

drogach przed skrzyżowaniami z autostradą pokazano na rysunkach od 5.3.1.8. do 5.3.1.9. 

Proponowane zmiany: 

Dokonano zmiany umiejscowienia tablic przeddrogowskazowych przed węzłem na drodze 

ekspresowej.  Wprowadzono  jak  na  autostradzie tablicę przeddrogowskazową w odległości 

1500 m.  

Wprowadzenie dodatkowej tablicy przeddrogowskazowej wynika z:  

1. Dopuszczonych    maksymalnych   prędkości  na  drogach   ekspresowych,   większych   niż 

w niektórych krajach na autostradach, 

2. pełniejszą informację dla kierowców, 

3. w razie wprowadzenia oznakowania zjazdu na drogę alternatywną konieczne jest użycie 

dwóch tablic E-1 zmiennej treści. 
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5.3.2. Drogowskazy do miejscowości, szlaku komunikacyjnego lub dzielnicy miast 

5.3.2.1. Zasady ogólne 

Drogowskazy od E-2a do E-5 występujące w wielu odmianach stosuje się w celu wskazania 

kierującym pojazdami kierunku dojazdu do miejscowości lub dzielnic miast. 

Różne  rodzaje  drogowskazów  pokazane  są  na  rysunkach  od  5.3.2.1  do  5.3.4.12, 5.3.10.1 

i 5.5.4.2. Wymiary drogowskazów zależą od liczby i rodzajów napisów, znaków itp. oraz od 

obowiązującej dla danej drogi wielkości liter. 

Rozróżnia się następujące rodzaje drogowskazów do miejscowości lub dzielnicy miast: 

 drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f, 

 drogowskazy E-3 w kształcie strzały do miejscowości wskazujące numer drogi, 

 drogowskazy E-4 w kształcie strzały do miejscowości podające do niej odległość, 

 drogowskazy E-5 do dzielnicy miasta. 

Na skrzyżowaniach dróg ogólnodostępnych w przypadku, gdy na drodze podporządkowanej 

występują ograniczenia wyrażone znakiem B dopuszcza się na drogowskazach kierunkowych 

przy nazwach miejscowości stosowanie piktogramów znaków z grupy B (według rysunku 

5.3.2.1). 

 

Rys. 5.3.2.1. Drogowskaz E-2a wraz ze znakiem z grupy B 

 

Rys. 5.3.2.2. Drogowskaz E-2a z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych na 

jednym kierunku 

 
a) typu „Y” 
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b) dróg powiatowych 

Rys. 5.3.2.3. Drogowskaz E-2a na skrzyżowaniach 

 

Rys. 5.3.2.4. Drogowskaz E-2a wskazujący dojazd do drogi ekspresowej 

 

Rys. 5.3.2.5. Drogowskaz E-2a zawierający informację lokalną 

 

Rys. 5.3.2.6. Drogowskaz E-2c na autostradzie 
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Rys. 5.3.2.7. Drogowskaz E-2e wskazujący dojazd do autostrady 

5.3.2.2. Drogowskazy tablicowe 

W zależności od miejsca zastosowania drogowskazy tablicowe dzielą się na umieszczane: 

1) obok jezdni: 

 na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych (E-2a), 

 na autostradach (E-2c) dopuszczane tylko dla dwóch pasów na jezdni głównej, 

 na drogach  ogólnodostępnych i ekspresowych,  przed wjazdem na autostradę (E-2e); 

2) nad jezdnią: 

 na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych (E-2b), 

 na autostradach (E-2d), 

 na drogach  ogólnodostępnych i  ekspresowych  przed wjazdem na autostradę (E-2f). 

Drogowskazy  E-2a,  E-2c i E-2e  umieszcza się po prawej stronie jezdni, a drogowskazy E-2b, 

E-2d i E-2f nad jezdnią, w odległości do 50 m od skrzyżowania. Jeżeli na wlocie zastosowano 

pas wyłączania, to drogowskaz tablicowy umieszcza się na początku tego pasa. 

Drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f stosuje się w celu wskazania na skrzyżowaniu lub 

bezpośrednio przed nim numerów dróg i kierunków do miejscowości, a także dzielnic miast, 

obiektów  komunikacyjnych,  turystycznych,  wypoczynkowych itp. Drogowskazy tablicowe 

E-2a umieszcza się na: 

 drogach krajowych przed skrzyżowaniami z innymi  drogami  krajowymi i z drogami 

wojewódzkimi oraz powiatowymi i gminnymi, gdy istnieje potrzeba wskazania 

kierunku do miejscowości, 

 drogach wojewódzkich, powiatowych i drogach gminnych, przed skrzyżowaniami z 

innymi drogami. W miastach na drogach powiatowych i gminnych drogowskaz E-2 

umieszcza się tylko w sytuacjach, gdy istnieje konieczność wskazania kierunku do 

innej miejscowości, a nie można stosować drogowskazu E-4. 

Podaje się na nich: 

 nazwy  miejscowości  oraz  po  ich  lewej  stronie  numery  dróg  albo  numery dróg 

z miniaturami znaków D-7 lub D-9, jeżeli wynika to z zasad określonych w punkcie 

5.3.7, 

 informację lokalną, tj. nazwy miejscowości, dojazdy do centrum, dzielnic, ulic itp. 

oraz napis „Tranzyt” według zasad omówionych w punkcie 5.5, 

 strzałki wskazujące kierunek dróg na skrzyżowaniu, skierowane pod kątem 

odpowiadającym rzeczywistemu przebiegowi tych dróg. 

Strzałki skierowane na wprost, w lewo i skośnie w lewo umieszcza się po lewej stronie nazwy 

miejscowości; strzałki skierowane w prawo lub skośnie w prawo umieszcza się po prawej 
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stronie. Kierunki powinny być umieszczone, licząc od góry do dołu, w kolejności przeciwnej 

do ruchu wskazówek zegara, począwszy od kierunku na wprost. 

Jeżeli przy strzałce wskazującej kierunek podano więcej niż jedną nazwę miejscowości, to 

nazwy odnoszące się do poszczególnych kierunków należy oddzielić białymi poziomymi 

liniami o szerokości równej szerokości obwódki tablicy (rys. 5.3.2.2). Jeżeli nie spowoduje to 

zwiększenia wymiarów znaku, to numery szlaku drogowego powinny być umieszczane osiowo 

jeden pod drugim. 

Na drogowskazie E-2a można umieścić najwyżej sześć nazw miejscowości, przy czym dla 

jednego kierunku: 

 na drogach poza miastami dwie lub wyjątkowo trzy nazwy, 

 na drogach w miastach wyjątkowo cztery nazwy. 

Na  drogowskazach  stosowanych  na  skrzyżowaniach,  na  których  należy  podać informację 

o większej liczbie kierunków i nazw miejscowości kierunkowych, niż powyżej określono, 

umieszcza się wspólnie dla tych kierunków napis „Tranzyt” uzupełniony numerami dróg, 

według zasad określonych w punkcie 5.5.2.3. 

Inne przykłady drogowskazów tablicowych podane są na rysunkach od 5.3.2.3. do 5.3.2.7. 

Na drogowskazie E-2a umieszczonym na drodze krajowej lub wojewódzkiej na 

czterowlotowym skrzyżowaniu z drogą powiatową o małym znaczeniu komunikacyjnym lub 

gminną dopuszcza się stosowanie tylko informacji o miejscowościach położonych przy drodze 

powiatowej lub gminnej. 

Na autostradach umieszcza się, a na innych drogach szczególnie w miastach - zaleca się 

umieszczać, drogowskazy nad jezdnią, jeżeli uzasadnia to liczba pasów ruchu w danym 

kierunku - większa od dwóch, oraz jeżeli taka lokalizacja polepszy widoczność i zapewni 

lepszą czytelność drogowskazu (rys. 5.3.2.8). 

Dla znaków z grupy E-2 umieszczanych nad jezdnią na kierunku głównym należy w dolnej 

części znaku umieścić strzałki wskazujące kierunek ruchu, których liczba i usytuowanie musi 

odpowiadać przekrojowi drogi, którego te znaki dotyczą zgodnie z rysunkiem 5.3.2.8. 

 

a) E-2b na drodze ogólnodostępnej 
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b) E-2d na autostradzie (3 i 2 pasy na wprost) 

 

c) E-2f wskazujący dojazd do autostrady 

Rys. 5.3.2.8. Drogowskazy E-2 umieszczone nad jezdnią 

Poszczególne człony drogowskazów umieszczanych nad jezdnią mogą stykać się ze sobą lub 

nie. Tablice zawieszone nad autostradami i drogami ekspresowymi powinny mieć równy 

rozmiar pionowy, bez względu na różnicę w liczbie wierszy. Oś pionowa drogowskazu 

powinna się pokrywać z osią pionową pasa ruchu (pasów ruchu), którego drogowskaz dotyczy, 

oś pozioma zaś powinna się pokrywać z osią poziomą konstrukcji wsporczej. 

Na skrzyżowaniach, przed którymi ze względu na brak miejsca lub z powodu dużej liczby 

pasów ruchu (trzy lub więcej) nie zastosowano tablic przeddrogowskazowych, można stosować 

drogowskazy poprzedzające. Ich treść powinna być analogiczna do treści drogowskazu 

umieszczonego bezpośrednio przed skrzyżowaniem. 

Proponowane zmiany: 

Przedstawiono szczegóły usytuowania tablic E-2 nad jezdnią. 

Ujednolici to sposób rozmieszczenia tablic nad jezdnią dróg różnych kategorii. 

5.3.2.3. Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi 

Znak  E-3  drogowskaz  do  miejscowości  w  kształcie   strzały   wskazujący   numer  drogi 

(rys. 5.3.2.9) stosuje się w celu zapewnienia lepszej informacji o przebiegu drogi lub jako 

uzupełnienie informacji podanej na drogowskazach tablicowych, szczególnie w obrębie 

skrzyżowań innych niż o czterech wlotach. Drogowskazy E-3 stosuje się na drogach krajowych 



313 

 

i wojewódzkich. W obszarze zabudowanym drogowskazy E-3 można umieszczać na drogach 

wylotowych z miasta w celu wskazania kierunku do drogi krajowej lub wojewódzkiej. 

 

Rys. 5.3.2.9. Drogowskaz E-3 

Na drogowskazie E-3 podaje się informacje według zasad określonych w punkcie 5.3.2.2. 

Drogowskazy E-3 umieszcza się: 

 na odgałęzieniach dróg dwujezdniowych, 

 na skrzyżowaniach typu „T” dla potwierdzenia kierunku, 

 na  wylotach  ze  skrzyżowań  z  ruchem  okrężnym;  umieszcza  się je na wylotach 

w miejscu zapewniającym najlepszą widoczność dla kierującego pojazdem, 

 na skrzyżowaniu, gdy nie ma miejsca na umieszczenie przed skrzyżowaniem 

drogowskazu tablicowego. 

 

 

Rys. 5.3.2.10. Drogowskaz E-3 z dwiema nazwami miejscowości kierunkowych 

Drogowskazy E-3, z wyjątkiem umieszczonych w obrębie skrzyżowania dla potwierdzenia 

kierunku, umieszcza się po prawej stronie jezdni, w odległości do 50 m od skrzyżowania. Jeżeli 

na wlocie zastosowano pas wyłączania, to drogowskaz E-3 umieszcza się na początku tego 

pasa. 

Jeżeli na tablicy przeddrogowskazowej lub drogowskazie tablicowym podano dla jednego 

kierunku krajową i międzynarodową numeracją trasy oraz dwie nazwy miejscowości 

kierunkowych, to na drogowskazie E-3 powtarza się te nazwy (rys. 5.3.2.11). 

 

Rys. 5.3.2.11. Drogowskaz E-3 z dwiema nazwami miejscowości kierunkowych 

5.3.2.4. Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość 

Znak  E-4  drogowskaz  do  miejscowości  w  kształcie  strzały  podający  do niej odległość 

(rys. 5.3.2.12)  stosuje  się  na  skrzyżowaniach,  na  których  istnieje  potrzeba  wskazania 
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kierunku i odległości do miejscowości leżącej przy drodze powiatowej lub gminnej. 

Drogowskazy E-4 umieszcza się po prawej stronie jezdni w odległości do 50 m przed wjazdem 

na drogę, przy której położona jest miejscowość. Na skrzyżowaniu typu „T” dopuszcza się 

umieszczenie znaku na przedłużeniu osi kończącej się drogi. 

 

a) Dla kierunku w prawo 

 

b) Dla kierunku w lewo 

Rys. 5.3.2.12. Drogowskaz E-4 

Na drogowskazie E-4 podaje się nazwę miejscowości, do której prowadzi droga. Po prawej 

stronie nazwy podaje się liczbę kilometrów wskazującą odległość do centrum tej miejscowości. 

Zasady podawania odległości określono w punkcie 5.1. Na skrzyżowaniu nie należy stosować 

więcej niż dwóch znaków E-4. 

5.3.2.5. Drogowskaz do dzielnicy miasta lub miejscowości 

 

Rys. 6.3.2.13. Znak E-5 

Znak E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta lub miejscowości (rys. 5.3.2.13) stosuje się w celu 

wskazania dojazdu do dzielnicy lub ważnego dla podróżnych placu (ulicy) w mieście lub 

miejscowości. 

W celu wskazania dojazdu do dzielnicy śródmiejskiej stosuje się drogowskaz E-5a z napisem 

„Centrum” (rys. 5.3.2.14). 

 

Rys. 5.3.2.14. Znak E-5a 

Napisy dotyczące informacji lokalnej według zasad określonych odpowiednio w punktach 

5.3.1.1 i 5.3.2.2    mogą   być  umieszczane   również   na    tablicach   przeddrogowskazowych 

i tablicowych drogowskazach. 
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5.3.3. Oznakowanie tras alternatywnych 

5.3.3.1. Definicja i funkcje trasy alternatywnej 

Drogi szlakowe są to ciągi komunikacyjne wyznaczone przez autostrady, drogi ekspresowe 

oraz drogi wchodzące w skład sieci TEN-T (Transeuropejskich Sieci Transportowych). 

Drogami szlakowymi mogą być również drogi miejskie, podstawowego systemu 

komunikacyjnego o przekroju dwujezdniowym. Drogi szlakowe stanowią zasadnicze elementy 

sieci systemu drogowego przenoszące większość ruchu tranzytowego. 

Drogi  przejmujące czasowo ruch z odpowiadających im odcinków dróg szlakowych 

nazywamy trasami alternatywnymi. Powinny one spełniać kryteria określone w tomie II, części 

V, rozdz. 2. 

Prowadzenie trasy alternatywnej może być wykonane w dwóch wariantach: 

1) wariant trasy alternatywnej zamiennej z wykorzystaniem TKZT (Tablic 

Kierunkowych Zmiennej Treści) rodzaju zamiennego, modyfikujący istniejący układ 

sieci komunikacyjnej, 

2) wariant trasy alternatywnej warunkowej z wykorzystaniem TKZT (Tablic 

Kierunkowych Zmiennej Treści) rodzaju rozszerzonego, polegający na 

przekierowaniu części ruchu bez zmiany istniejącego układu komunikacyjnego. 

Pierwszy wariant: poprowadzenie  polegające   na   przejęciu   całości   ruchu   tranzytowego z 

odcinka drogi szlakowej, na którym występują utrudnienia. 

Drugi wariant: poprowadzenie polegające na przejęciu części ruchu drogowego z odcinka drogi 

szlakowej, na którym występują utrudnienia. W tym wypadku powinno się podać rodzaj 

utrudnienia wraz z konsekwencjami np.: stratami czasu. 

5.3.3.2. Zasady doboru tras alternatywnych 

Trasa alternatywna powinna zapewniać korzystniejsze warunkami ruchu od tych jakie czasowo 

występują na odpowiadającym jej odcinku drogi szlakowej. 

Powinna ona spełnić warunki eksploatacyjne zapewniające wystarczającą przepustowość 

przekroju drogi, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki stwarzające pozytywne 

subiektywne odczucia kierujących. Zaleca się, aby czas przejazdu trasą alternatywną był 

krótszy od czasu przejazdu odcinkiem drogi szlakowej powiększonego o straty czasu jakie na 

niej zaistniały z powodu utrudnień. 

5.3.3.3. Wymogi techniczne tras alternatywnych 

Trasy alternatywne powinny mieć zdolność przeniesienia części ruchu z odcinka drogi 

szlakowej. W przypadku, gdy nie jest możliwe skierowanie ruchu ciężkiego na trasę 

alternatywną, należy rozważyć możliwość skierowania na nią tylko ruchu, w skład którego 

wchodzą pojazdy o ograniczonym tonażu. 

Jako trasy alternatywne powinny być wyznaczane drogi klasy technicznej minimum G oraz 

drogi wyższych klas (GP, S i A). 
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W przypadku prowadzenia trasy alternatywnej drogą klasy A z odcinka drogi szlakowej klasy 

S lub A oraz przeprowadzenia trasy alternatywnej drogą klasy S z odcinka drogi szlakowej 

klasy S wymogi przepustowości i nośności są spełnione bez zastrzeżeń. 

W sytuacji, gdy droga alternatywna jest niższej klasy należy sprawdzić możliwość jej 

wykorzystania jako trasy alternatywnej i określić rodzaj pojazdów i poziom ruchu jaki może 

ona przenieść. 

5.3.3.4. Konstrukcja nawierzchni trasy alternatywnej 

Konstrukcja  nawierzchni    trasy  alternatywnej  powinna  zapewniać   przeniesienie  ruchu o 

nacisku 100 kN/oś i ruchu takiej samej kategorii lub o jedną kategorię niższego (np. droga 

szlakowa KR6, droga alternatywna KR5) niż droga szlakowa. 

5.3.3.5. Kryteria przepustowości trasy alternatywnej 

Przepustowość trasy alternatywnej wielopasowej powinna być wykorzystana maksymalnie na 

poziomie swobody ruchu C/D i o poziomie przepustowości przekroju drogi Q/C<0,8 dla 

przyjętej prędkości miarodajnej. 

Jeśli droga alternatywna jest dwupasową drogą dwukierunkową przepustowość powinna być 

wykorzystana maksymalnie na poziomie swobody ruchu D i poziomie przepustowości 

przekroju drogi Q/C<0,8 dla przyjętej prędkości miarodajnej.  

Warunki przepustowości trasy alternatywnej należy przyjąć na odcinkach o najmniejszej 

przepustowości liczonej metodą używaną przez zarządzającego ruchem (np.: HCM, HBS). 

5.3.3.6. Zasady przekierowania ruchu na trasę alternatywną 

Informacje dostarczane przez obszarowy systemu zarządzania ruchem lub odcinkowy system 

zarządzania ruchem na trasie głównej, powinny być podstawą do przekierowania ruchu na trasy 

alternatywne.  

Informacje mające wpływ na podjęcie decyzji o uruchomieniu trasy alternatywnej to: 

 redukcja czasu przejazdu danego odcinka, 

 poprawa subiektywnych warunków przejazdu, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zmniejszenie kosztów przejazdu, 

 zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. 

Informacje o uruchomieniu trasy alternatywnej, powinny być przekazywane uczestnikom ruchu 

drogowego na bieżąco w sposób nie pozostawiający wątpliwości o wyborze trasy. 

5.3.3.7. Zasady doboru miejscowości kierunkowych na trasach alternatywnych 

Jeżeli przebieg trasy alternatywnej prowadzi bezpośrednio do miejscowości docelowej to jako 

miejscowość kierunkową na tablicy przeddrogowskazowej E-1ZT (Tablica 

Przeddrogowskazowa E-1 Zmiennej Treści) i na tablicy drogowskazowej E-2ZT (Tablica 

Drogowskazowa E-2 Zmiennej Treści) trasy alternatywnej podajemy tę miejscowość. 

W przypadku, gdy przebieg trasy alternatywnej prowadzi ruch powrotnie na drogę szlakową to 

na tablicy przeddrogowskazowej E-1ZT i na tablicy drogowskazowej E-2ZT podajemy nazwę 
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najdalszej miejscowości o znaczeniu administracyjnym (powiat, gmina) leżącej na trasie 

alternatywnej. 

Gdy trasa alternatywna przebiega do następnego węzła na drodze szlakowej podajemy nazwę i 

nr węzła drogowego na którym trasa alternatywna „wraca” na drogę szlakową. Przebieg takiej 

trasy traktujemy jako stały objazd odcinka autostrady lub drogi ekspresowej i jest on 

oznakowany w sposób przedstawiony w rozdz. 5.3.8.6 z zastrzeżeniem, że trasa szlakowa jest 

zamknięta.  

 

Rys. 5.3.3.1 Schemat sterowania ruchem na trasie alternatywnej 



318 

 

5.3.3.8. Prowadzenie ruchu na trasie alternatywnej docelowej powracającej na drogę 

pierwotną 

Ruch na trasie alternatywnej docelowej jak i ruch na trasie alternatywnej na której podano nazwy 

miejscowości kierunkowych prowadzony jest przez stałe oznakowanie kierunkowe drogi 

pełniącej funkcję trasy alternatywnej. (rys. 5.3.3.1) 

W przypadku prowadzenia trasy alternatywnej „objazdu” bezpośrednio na węzeł 

komunikacyjny, ruch na tym odcinku prowadzony jest za pomocą stałego oznakowania 

kierunkowego objazdu. 

5.3.3.9. Oznakowanie zjazdu na trasę alternatywną 

Informacje o zjeździe na trasę alternatywną przekazywane są przez tablice kierunkowe –tablice 

przeddrogowskazowe E-1ZT i –tablice drogowskazowe E-2ZT o zmiennej treści, ustawione na 

drodze szlakowej przed węzłem drogowym, na którym jest zjazd na trasę alternatywną.  

Zasady rozmieszczenia tablic przeddrogowskazowych zmiennej treści i drogowskazu zmiennej 

treści są takie jak usytuowanie oznakowania stałego na węzłach drogowych. Schemat 

oznakowania węzłów przedstawiono w pkt. 5.4.2.3. (rys. 5.4.2.1. i rys. 5.4.2.2.). 

5.3.3.10. Symbole trasy alternatywnej 

Uruchomienie  tras  alternatywnych  na  węźle  sygnalizowane  jest  przez pokazanie tabliczki 

T-36a lub T-36b w zależności od zastosowanego systemu (rys. 5.3.3.2 i rys. 5.3.3.3) na dwóch 

tablicach przeddrogowskazowych E-1ZT i na tablicy drogowskazowej E-2ZT. 

 

Rys. 5.3.3.2 Tabliczka T-36a „trasa alternatywna” wyświetlana za pomocą ortogonalnej 

matrycy RGB 

 

Rys. 5.3.3.3 Tabliczka T-36b „trasa alternatywna” przedstawiana za pomocą 

graniastosłupów 
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5.3.3.11. Tablice kierunkowe o zmiennej treści 

Tablice kierunkowe o zmiennej treści mogą być wykonywane w technologii graniastosłupów 

tak, że stała tablica przeddrogowskazowa E-1ZT lub drogowskazowa E2-ZT zawiera na 

wydzielonej powierzchni znak o zmiennej treści wykonany w technologii graniastosłupów, 

ulegający  zmianie zgodnie  z  określonym algorytmem kierując ruch na trasę alternatywną. 

(rys. 5.3.3.4 rys. 5.3.3.5 rys. 5.3.3.6.) 

 
a) Stan podstawowy 

 
b) Po uruchomieniu trasy alternatywnej 

Rys. 5.3.3.4 Tablice przeddrogowskazowe E-1ZT wykonane w technologii 

graniastosłupów 

 

Rys. 5.3.3.5 Tablice  przeddrogowskazowe  E-1ZT  z  dodatkowym  polem  wykonany 

w technologii graniastosłupów 
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a) przed uruchomieniem 

 
a) po uruchomieniu 

Rys. 5.3.3.6 Tablice drogowskazowe E-2ZT wykonane w technologii graniastosłupów 

Tablica  przeddrogowskazowa  E-1ZT  drogowskazowa  E-2ZT  może być również wykonana 

z wykorzystaniem technologii LED na całej powierzchni lub na wydzielonej części tablicy 

stałej. Zastosowanie matryc ortogonalnych RGB umożliwi wyemitowanie dowolnie 

przygotowanego przekazu informacyjnego. (rys. 5.3.3.7, rys. 5.3.3.8, rys. 5.3.3.9) 

 
a) przed uruchomieniem 

 
b) po uruchomieniu 

Rys. 5.3.3.7 Tablica przeddrogowskazowa E-1ZT z zastosowaniem matryc 

ortogonalnych LED RGB 
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Rys. 5.3.3.8 Tablica przeddrogowskazowa E-1ZT z dodatkową tekstową matrycą 

ortogonalną LED RGB 

 

 
a) przed uruchomieniem 

 
b) po uruchomieniu 

Rys. 5.3.3.9. Tablice drogowskazowe E-2ZT z zastosowaniem matryc ortogonalnych 

LED RGB 

W każdym wypadku zaleca się informowanie kierujących za pomocą przedstawianych symboli 

(rys. 5.3.3.10) o przyczynie oraz, jeżeli to konieczne, o rodzaju pojazdów skierowanych na 

trasę alternatywną. 
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Rys. 5.3.3.10 Przykładowe tablice informujące o przyczynach przekserowania na trasę 

alternatywną 

5.3.3.12. Technologia, kształt i wymiary tablic kierunkowych o zmiennej treści 

Tablice  kierunkowe  o  zmiennej  treści   E-1ZT  i  E-2ZT  powinny  mieć  wymiary zgodne z 

tablicami kierunkowymi E-1 i E-2 dostosowanymi do rozmiarów umożliwiających przekazanie 

dodatkowych informacji. 

Rozmiary matryc przedstawiono na rys. 5.3.3.11 i rys. 5.3.3.12 

 

 

Rys. 5.3.3.11 Przykładowe matryce RGB dwuwierszowa 

 

Rys. 5.3.3.12 Przykładowe matryce RGB jednowierzszowa 
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Zmianę treści tablic kierunkowych E-1ZT i E-2ZT można uzyskać przez wydzielane obszary 

na których rozmieszczane są wyświetlacze RGB lub graniastosłupy na których można 

przedstawić informacje tekstowe lub symbole informujące o przyczynach przekierowaniu 

ruchu na trasę alternatywną. 

Wielkość doboru parametrów charakterystyki optycznej, wysokości liter, symboli 

generowanych na tablicach kierunkowych zmiennej treści powinna być zgodna z zasadami 

wymiarowania, które przedstawiono w tabeli 3.2.1, a grupy ich wielkości w tabeli 3.2.2. Litery 

na obszarach zmiennej treści powinny być w takiej samej grupie wielkości jak pozostałe litery 

na tablicy. 

Proponowana zmiana: 

W rozdziale 5.3.3 umieszczono informacje dotyczące dróg alternatywnych i ich oznakowania. 

Przedstawiono wymogi i zasady: 

1. doboru tras alternatywnych, 

2. techniczne, 

3. pod względem przepustowości organizacji ruchu, 

4. oznakowania. 

Rozwój sieci drogowej i zwiększenie ruchu wymusza na administracji nowe sposoby organizacji 

ruchu  drogowego.  W  obecnym  czasie  nie  ma  przepisów  określających  zasady wyznaczania 

i oznakowania dróg alternatywnych. 

5.3.4. Drogowskazy do obiektu komunikacyjnego lub użyteczności publicznej 

5.3.4.1. Zasady ogólne 

Znaki E-6, E-6a, E-6b i E-6c stosuje się w celu wskazania dojazdu do obiektów 

komunikacyjnych: lotnisk, dworców lub stacji kolejowych, dworców autobusowych oraz 

portów. Znaki według analogicznego wzoru jak znak E-6 stosuje się w celu wskazania dojazdu 

do jednostki policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów 

drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną. 

Na znaku umieszcza się symbol lub nazwę obiektu, którego dotyczy. Symbole powinny 

znajdować się przy prostokątnym boku strzały.  

Znaki umieszcza się po prawej stronie jezdni w odległości do 50 m od skrzyżowania. Jeżeli na 

wlocie skrzyżowania zastosowano pas wyłączania, to drogowskaz tablicowy umieszcza się na 

początku tego pasa. Na skrzyżowaniu typu „T” dopuszcza się umieszczanie znaku na 

przedłużeniu kończącej się drogi. 

Znaki umieszcza się przy drodze tranzytowej przechodzącej przez miejscowość lub w jej 

pobliżu. Jeżeli trasa dojazdowa zmienia kierunek, znaki umieszcza się na tych skrzyżowaniach, 

na których kierunek dojazdu ulega zmianie. 

Proponowana zmiana: 

Zrezygnowano z zapisu dotyczącego kierunku zwrotu symboli. Symbole powinny być takie same 

niezależnie od zwrotu strzały. Jeden symbol na znaku nie wpływa na jego treść i jest tak samo 

czytelny dla kierowcy. 
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5.3.4.2. Drogowskaz do lotniska 

Znak E-6 drogowskaz do lotniska (rys. 5.3.4.1) stosuje się w celu wskazania kierunku do 

lotniska (portu lotniczego). Na znaku obok symbolu umieszcza się nazwę lotniska np. 

„Okęcie”. Bezpośrednio przed dojazdem do poszczególnych obiektów portu lotniczego stosuje 

się odmiany drogowskazu E-6 z napisami wskazującymi rodzaj obiektu, itp. krajowy, cargo, 

odloty, nr terminalu itp. 

Dopuszcza się stosowanie samego symbolu samolotu w przypadku, gdy znak E-6 

zlokalizowany jest na tablicach kierunkowych. 

 

Rys. 5.3.4.1. Znak E-6. 

Proponowana zmiana: 

Zastąpiono napis „Port lotniczy” nazwą portu, bowiem taka sylwetka samolotu jest 

międzynarodowym symbolem portu lotniczego. Jednocześnie, gdy w sąsiedztwie występują różne 

lotniska, zastosowanie ich nazw ułatwi uczestnikom ruchu dotrzeć do właściwego portu. 

Proponowana zmiana jest uzasadniona względami ekonomicznymi. 

5.3.4.3. Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej 

 

a) do dworca kolejowego 

 

b) do stacji kolejowej z symbolem pociągu 

Rys. 5.3.4.2. Znak E-6a 

Znak E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej (rys. 5.3.4.2) stosuje się w celu 

wskazania kierunku do stacji kolejowej lub przystanku kolejowego obsługujących ruch 

pasażerski. Jeżeli znak wskazuje kierunek do stacji obsługujących wyłącznie ruch towarowy, 

na znaku umieszcza się odpowiedni napis np. „Dworzec towarowy”. 

5.3.4.4. Drogowskaz do dworca autobusowego 

 

 

Rys. 5.3.4.3. Znak E-6b 
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Znak E-6b drogowskaz do dworca autobusowego (rys. 5.3.4.3) stosuje się w celu wskazania 

kierunku  do dworca autobusowego.  Dopuszcza  się  stosowanie,  zamiast  symbolu,  napisu z 

nazwą przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw), którego pojazdy odprawiane są na dworcu, 

np. „PKS”. 

5.3.4.5. Drogowskaz do przystani promowej 

 

Rys. 5.3.4.4. Znak E-6c 

Znak E-6c drogowskaz do przystani promowej (rys. 5.3.4.4) stosuje się w celu wskazania 

kierunku do przystani promu morskiego (dworca morskiego) lub promu rzecznego. Na znaku 

podaje się nazwę miasta (portu), do którego kursują promy morskie, lub nazwę miasta 

kierunkowego leżącego na drodze w przypadku promu rzecznego. Jeżeli w danej miejscowości 

lub rejonie znajduje się kilka obiektów tego samego typu, wówczas dopuszcza się 

umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu. 

5.3.4.6. Drogowskazy z symbolami znaków informacyjnych 

W celu wskazania dojazdu do znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu obiektów 

oznaczonych znakami D-18 i od D-21 do D-34 można symbole tych znaków umieszczać na 

białym tle drogowskazów podających informację lokalną. W przypadku znaku D-18 umieszcza 

się jego miniaturę. 

 

Rys. 5.3.4.5. Znak. E-6d 

Na rysunku 5.3.4.5. pokazano przykład umieszczenia symbolu znaku D-30 na drogowskazie 

wskazującym kierunek w prawo, a na rysunku 5.3.4.6 - miniatury znaku D-18, na 

drogowskazie wskazującym kierunek na wprost. 

 

Rys. 5.3.4.6. Znak. E-6e 

5.3.4.7. Drogowskaz do obiektu przemysłowego 

 

Rys. 5.3.4.7. Znak E-6f 
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Drogowskaz do obiektu przemysłowego (rys. 5.3.4.7) stosuje się w celu wskazania właściwej 

drogi dojazdowej na teren dużego obiektu przemysłowego (np. huta, fabryka, kopalnia, 

stocznia) zajmującego rozległy teren. 

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt. 5.3.4.2). 

5.3.4.8. Drogowskaz do obiektów użyteczności publicznej 

 
a) do pogotowia ratunkowego 

 
b) urzędu administracji publicznej 

 
c) do punktu odpraw celnych 

 
d) do centrum handlowego 

Rys. 5.3.4.8. Drogowskazy E-6g 

Drogowskazy  do  obiektów  użyteczności  publicznej stosuje się w celu wskazania obiektów, 

w których świadczy się pomoc albo odbywa się obsługa administracyjna lub handlowa. 

Przykładowe  drogowskazy  obiektów  użyteczności  publicznej  pokazano  na rys. 5.3.4.8. 

5.3.5. Drogowskazy do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych 

5.3.5.1. Zasady ogólne 

Znaki od E-7 do E-12 i E-12a stosowane są w celu wskazania kierunku do obiektów 

turystycznych lub wypoczynkowych, takich jak przystań wodna, plaża, muzeum, zabytek 

kultury, zabytek przyrody, punkt obserwacyjny, szlak rowerowy itp. Napisy, symbole i obrzeże 

tych znaków są barwy brązowej. Na znakach do obiektu turystycznego można umieszczać 

także symbole obiektów oznaczonych znakami informacyjnymi. Dopuszcza się także 

podawanie informacji o dużym obiekcie przemysłowym. 

Znaki do obiektu umieszcza się po prawej stronie jezdni, w odległości do 50 m od 

skrzyżowania.  Odległość od ustawionego znaku  do  obiektu  nie może być większa niż 10 km. 

Dopuszcza się oznakowanie maksymalnie 2 obiektów w obrębie skrzyżowania. W przypadku 

występowania większej liczby obiektów turystycznych decyzję o wyborze podejmuje właściwa 

kapituła Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jeżeli na wlocie zastosowano pas wyłączania, 

to  drogowskaz   tablicowy  umieszcza  się  na  początku  tego pasa. Na skrzyżowaniu typu T 

dopuszcza się umieszczanie znaku na przedłużeniu kończącej się drogi. 
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Znaki umieszcza się przy drodze tranzytowej przechodzącej przez miejscowość lub w jej 

pobliżu. Jeżeli trasa dojazdowa zmienia kierunek, znaki umieszcza się na tych skrzyżowaniach, 

na których kierunek dojazdu ulega zmianie. 

5.3.5.2. Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi 

 

Rys. 5.3.5.1. Znak E-7 

Znak E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi (rys. 5.3.5.1) stosuje się w celu 

wskazania dojazdu do tego obiektu. 

Jeżeli w danej miejscowości lub rejonie znajduje się kilka obiektów tego samego typu, 

wówczas dopuszcza się umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu.  

 

Rys. 5.3.5.2. Znak E-7 wskazujący kierunek na wprost 

Na rysunku 6.3.5.2 pokazano drogowskaz E-7 wskazujący kierunek do przystani - na wprost 

przez skrzyżowanie. 

5.3.5.3. Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego 

Znak E-8 drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego (rys. 5.3.5.3) stosuje się w celu 

wskazania dojazdu do plaży lub miejsca kąpielowego. Stosowanie tego drogowskazu jest 

analogiczne jak drogowskazu E-7 opisanego w punkcie 5.3.5.2. 

 

Rys. 5.3.5.3. Drogowskaz E-8 

Na  znaku  E-8  zamiast  symbolu  plaży może  być  umieszczany symbol jeźdźca na koniu 

(rys. 5. 3.5.4) wskazujący kierunek do ośrodka jazdy konnej. 

 

Rys. 5.3.5.4. Drogowskaz E-8 z symbolem jeźdźca 
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5.3.5.4. Drogowskaz do muzeum 

 

Rys. 5.3.5.5. Drogowskaz E-9 

Znak E-9 drogowskaz do muzeum (rys. 5.3.5.5) stosuje się w celu wskazania dojazdu do 

muzeum. Na drogowskazie umieszcza się nazwę muzeum oraz nazwę miejscowości, jeżeli jest 

on ustawiony poza granicami administracyjnymi tej miejscowości. Drogowskaz E-9 umieszcza 

się na wniosek właściwego terytorialnie organu administracji państwowej do spraw kultury. 

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 5.3.5.2). 

5.3.5.5. Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury 

 

Rys. 5.3.5.6. Drogowskaz E-10 

Znak E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury (rys. 5.3.5.6) stosuje się w celu 

wskazania dojazdu do obiektu zabytkowego stanowiącego dobro kultury narodowej 

znajdującego się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt. 5.3.5.2). Na znaku E-10 

zamiast symbolu zamku mogą być umieszczane symbole: 

 kościoła (rys. 5.3.5.7), jeżeli znak wskazuje kierunek do zabytkowego obiektu o 

charakterze sakralnym - kościoła, katedry, bazyliki, cerkwi itp., 

 cmentarza (rys. 5.3.5.8), jeżeli znak wskazuje dojazd do zabytkowego cmentarza lub 

miejsca martyrologii. 

 

Rys. 5.3.5.7. Drogowskaz E-10 z symbolem kościoła 

 

Rys. 5.3.5.8. Drogowskaz E-10 z symbolem cmentarza 
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5.3.5.6. Drogowskaz do zabytku przyrody 

 

Rys. 5.3.5.9. Drogowskaz E-11 

Znak E-11 drogowskaz do zabytku przyrody (rys. 5.3.5.9) stosuje się w celu wskazania obiektu 

uznanego za pomnik przyrody i umieszcza na wniosek właściwego terytorialnie Konserwatora 

Przyrody.  

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 5.3.5.2). 

Na znaku E-11 zamiast symbolu drzewa mogą być umieszczane symbole: 

 groty (rys. 5.3.5.10), jeżeli znak wskazuje kierunek do groty lub jaskini, 

 skały (rys. 5.3.5.11), jeżeli znak wskazuje dojazd do zabytków przyrody 

nieożywionej, 

 ostoi ptaków (rys. 5.3.5.12), jeżeli znak wskazuje dojazd do rezerwatu (ostoi 

ptaków). 

 

Rys. 5.3.5.10. Drogowskaz E-11 z symbolem groty 

 

Rys. 5.3.5.11. Drogowskaz E-11 z symbolem skały 

 

Rys. 5.3.5.12. Drogowskaz E-11 z symbolem ostoi ptaków 

5.3.5.7. Drogowskaz do punktu widokowego 

 

Rys. 5.3.5.13. Drogowskaz E-12 

Znak E-12 drogowskaz do punktu widokowego (rys. 5.3.5.13) stosuje się w celu wskazania 

dojazdu do punktu, z którego istnieje dogodna możliwość obserwacji rejonów o walorach 

krajobrazowych.  

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 5.3.5.2). 
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5.3.5.8. Drogowskaz do szlaku rowerowego lub pieszego 

 

Rys. 5.3.5.14. Drogowskaz E-12a 

Znak E-12a drogowskaz do szlaku rowerowego (rys. 5.3.5.14) stosuje się w celu wskazania 

dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla 

rowerów. Znak E-12a może zawierać symbol znaku R-4 jak wskazano na rys. 7.2.2.8 w pkt 

7.2.2.6. 

 

Rys. 5.3.5.15. Drogowskaz E-12a do szlaku turystyki pieszej 

Na  znaku  E-12a  zamiast  symbolu  roweru  może  być  umieszczany symbol trasy pieszej 

(rys. 5.3.4.15) wskazujący kierunek do rozpoczynającego się lub przebiegającego w pobliżu 

szlaku turystyki pieszej. 

5.3.6. Tablica kierunkowa 

Znak E-13 tablica kierunkowa  (rys. 5.3.6.1)  stosuje  się  w celu potwierdzenia kierunku drogi 

i podania odległości do miejscowości na niej wymienionych. 

 

 

Rys. 5.3.6.1. Znak E-13 

Na tablicy E-13 (rys. 5.3.6.1) podaje się: 

 w górnym wierszu - nazwę miejscowości kierunkowej,  

 w dolnym wierszu - nazwę miejscowości leżącej przed miejscowością kierunkową, 

siedziby gminy lub powiatu, lub o znaczeniu turystycznym lub położonej na 

skrzyżowaniu z drogą krajową lub wojewódzką,  

 wyrażone w kilometrach odległości do centrum wymienionych miejscowości.  

Jeżeli  przed  miejscowością  kierunkową nie ma innej miejscowości, to stosuje się tablicę E-13 

podającą tylko nazwę tej miejscowości. 
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Tablice kierunkowe stosuje  się  poza  obszarem  zabudowanym  na  drogach  wojewódzkich i 

powiatowych.  

Tablice E-13 umieszcza się: 

 w odległości 50-100 m za znakiem E-18,  

 za skrzyżowaniem z drogą krajową, wojewódzką lub powiatową o dużym znaczeniu 

komunikacyjnym,  

 pośrodku odcinka, na którego krańcach są umieszczone tablice kierunkowe lub tablice 

szlaku drogowego, jeżeli długość tego odcinka przekracza 20 km. 

Proponowane zmiany: 

Zmieniono układ miejscowości na tablicy kierunkowej (od najdalszej do najbliższej). 

Nowy układ nazw miejscowości odpowiada nazwom miejscowości podawanym na tablicach 

drogowskazowych. 

Zmiany tablic nie będą stanowiły obciążenia finansowego, gdyż wymieniana będzie następowała 

po zużyciu obecnie ustawionych tablic. 

5.3.7. Tablica szlaku drogowego 

5.3.7.1. Zasady ogólne 

Znak E-14 tablica szlaku drogowego (rys. 5.3.7.1, rys. 5.3.7.2 i  rys.  5.3.7.3) stosuje się w celu 

potwierdzenia przebiegu drogi krajowej, podania jej numeru (numerów), głównych 

miejscowości leżących na danym szlaku i odległości do nich. 

 

 

Rys. 5.3.7.1. Tablica E-14 

Dopuszcza  się  także  stosowanie  znaków  szlaku  drogowego  na  drogach wojewódzkich o 

dużym znaczeniu komunikacyjnym. 
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Rys. 5.3.7.2. Tablica E-14 z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych 

Wymiar tablicy E-14 zależy od liczby podawanych informacji oraz wielkości liter i cyfr 

ustalonych dla danego rodzaju drogi. 

Znak E-14 tablica szlaku drogowego na drodze ekspresowej stosuje się w celu wskazania 

miejscowości leżących wzdłuż drogi ekspresowej oraz najbliższego węzła drogowego. Tablice 

szlaku drogowego E-14 umieszczane na drodze ekspresowej mają tło koloru zielonego. 

 

Rys. 5.3.7.3 Znak E-14a 

Znak E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie stosuje się w celu wskazania 

miejscowości leżących wzdłuż autostrady oraz najbliższego węzła drogowego. Kolor tła znaku 

E-14a  umieszczanego  na  autostradzie  jest  niebieski.  Przykład  pokazano  na  rysunku 

5.3.7.4 i 5.3 7.5. 
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Rys. 5.3.7.4 Znak E-14a 

 

Rys. 5.3.7.5 Znak E-14a 

5.3.7.2. Zasady rozmieszczania informacji na tablicy szlaku drogowego 

W górnej części tablicy umieszcza się znak z numerem drogi krajowej oraz znak z numerem 

szlaku międzynarodowego, jeżeli droga ma również taki numer. Znak (znaki) z numerem drogi 

umieszcza się centralnie w stosunku do osi pionowej tablicy. Zasadniczą treść tablicy E-14 

stanowi wykaz głównych miejscowości leżących na danym szlaku oraz, wyrażone w 

kilometrach, odległości do nich. Liczba miejscowości powinna być tak dobrana, aby liczba 

wierszy podających ich nazwy nie przekraczała czterech na drogach ogólnodostępnych dla 

jednego szlaku drogowego. 

Jeżeli na tablicy szlaku drogowego miejscowość podawana jest tylko dlatego, że znajduje się w 

niej skrzyżowanie z inną drogą krajową, po prawej stronie nazwy miejscowości zaleca się 

umieszczanie numeru krzyżującej się drogi. 
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W przypadku wewnętrznych granic Unii Europejskiej podaje się miejscowość, która jest 

kierunkową w państwie sąsiednim. Obok nazwy miejscowości podaje się wyróżnik tego 

państwa. 

5.3.7.3. Nazwy miejscowości oraz węzłów na tablicy szlaku drogowego 

Dobór nazw miejscowości ustala się po szczegółowej analizie ich znaczenia komunikacyjnego 

i gospodarczego. Na tablicach szlaku drogowego podaje się:  

 w wierszu górnym - nazwę miejscowości kierunkowej stanowiącej siedzibę 

województwa, powiatu, lub nazwę przejścia granicznego jeżeli szlak prowadzi za 

granicę, lub nazwę miasta sąsiedniego państwa za przejściem granicznym, 

 w wierszu dolnym: 

- nazwę najbliższej miejscowości stanowiącej siedzibę powiatu lub gminy, 

miejscowości  o  znaczeniu turystycznym,  miejscowości na skrzyżowaniu z drogą 

krajową lub wojewódzką, 

- lub symbol najbliższego węzła drogowego z jego numerem jeśli ma ważne 

znaczenie komunikacyjne, 

 w wierszach pośrednich - nazwy miast o znaczeniu administracyjnym, turystycznym 

lub komunikacyjnym, w tym nazwę kierunkowego, jeżeli nie jest podawane w 

wierszu dolnym lub górnym.  

Dopuszcza się umieszczenie na tablicy szlaku drogowego nazwy miejscowości znajdującej się 

przy innej drodze. Z lewej strony nazwy miejscowości umieszcza się numer drogi, przy której 

jest położona. Na odcinkach dróg o wspólnym przebiegu w dolnej części tablicy szlaku 

drogowego umieszcza się informacje o numerze drogi i nazwie do dwóch miejscowości, 

kierunkowej i miasta o znaczeniu administracyjnym oddzielone białą linią. 

Proponowane zmiany: 

Zmieniono kolejność przedstawiania miejscowości na tablicach szlaku drogowego umieszczając 

miejscowości kierunkowe na samej górze. Miejscowości bliższe umieszcza się zgodnie z zasadą 

„im mniejsza odległość do miejscowości tym umieszczona jest niżej”. 

Za takim umieszczeniem nazw miejscowości przemawia zgodność z miejscowościami 

przedstawionymi na tablicach kierunkowych. 

Ułatwia orientację w układzie drogowym kierowcom poruszającym się na długich trasach nie 

znających nazw lokalnych miejscowości. Kierowca w pierwszej kolejności ma podawaną 

informację o kierunku szlaku drogowego, a nie informację lokalną, która nie ma dla niego 

większego znaczenia. 

Taki sposób przedstawiania informacji stosowany jest w wielu krajach europy o wyższej kulturze 

komunikacyjnej np.: w Niemczech. 

Zmiany tablic nie będą stanowiły obciążenia finansowego, gdyż wymiana będzie następowała po 

zużyciu obecnie ustawionych tablic.  
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5.3.7.4. Umieszczanie tablic szlaku drogowego 

Tablice szlaku drogowego umieszcza się na drogach krajowych: 

 przy wylotach z miast siedzib powiatów grodzkich oraz innych, o ważnym znaczeniu 

gospodarczym lub turystycznym, 

 za skrzyżowaniami (węzłami) z innymi  drogami  krajowymi oraz wojewódzkimi o 

dużym znaczeniu komunikacyjnym, 

w następujących miejscach: 

a) około 100 m za wyjazdem z miejscowości, 

b) 250 m za końcem pasa włączania na drogach ekspresowych, 

c) 300 m za końcem pasa włączania przy głównej jezdni autostrady. 

Liczba miejscowości na znaku E-14 i E-14a powinna być tak dobrana, aby liczba wierszy 

podających ich nazwy nie przekraczała czterech dla jednego szlaku drogowego. 

5.3.8. Znaki z numerem drogi 

5.3.8.1. Zasady ogólne 

Znaki z numerem  drogi  stosuje  się  samodzielnie  lub umieszcza się na znakach kierunku w 

celu wskazania dróg krajowych lub wojewódzkich. Numerów dróg pozostałych kategorii nie 

umieszcza się na znakach drogowych. 

5.3.8.2. Znak z numerem drogi krajowej 

Znak E-15a numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 115 kN o tle barwy 

czerwonej z  białą ramką tarczy znaku i napisie barwy białej (rys. 5.3.5.1), znak E-15f numer 

drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 100 kN o tle barwy czerwonej  z  biało-

czarną  ramką  tarczy znaku i napisie barwy białej (rys. 5.3.8.2), znak E-15g numer drogi 

krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 80 kN  o tle barwy czerwonej  z  czarną 

ramką  tarczy  znaku i napisie barwy białej (rys. 5.3.8.3), stosuje się w celu wskazania 

przebiegu drogi krajowej oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tę drogę. 

Na drogach oznaczonych tymi znakami dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej 

nieprzekraczającym 115 kN (znak E-15a), 100 kN (znak E-15f) albo 80kN (znak E-15g) i 

odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi sieć dróg 

krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach, chyba że znak 

B-19 określa inny dopuszczalny nacisk osi pojazdu.  

 

 
a) z numerem jednocyfrowym 
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b) z numerem dwucyfrowym 

Rys. 5.3.8.1. Znak E-15a 

 

Rys. 5.3.8.2. Znak E-15f 

 

Rys. 5.3.8.3. Znak E-15g 

Komentarz:  

Zwiększono naciski na oś do obecnie obowiązujących na drogach krajowych. 

Do obliczenia nawierzchni używa się obecnie pojazdów o nacisku 100 kN/oś i 115 kn/oś. 

5.3.8.3. Znak z numerem drogi wojewódzkiej 

Znak E-15b numer drogi krajowej (rys. 5.3.8.4) stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi 

wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę. Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza się 

ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 80 kN. 

 

Rys. 5.3.8.4. Znak E-15b 

 

Rys. 5 3.8.5. Znak E-15e 

Znak E-15e numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 100 kN, dopuszczalnym nacisku osi 

pojazdu” (rys. 5.3.8.5) stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi lub wjazdu na drogę 

wojewódzką, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej 

nieprzekraczającym 100 kN. 
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5.3.8.4. Znak z numerem autostrady 

 

Rys. 5.3.8.6. Znak E-15c 

Znak E-15c numer autostrady (rys. 5.3.8.6) stosuje się w celu wskazania przebiegu autostrady 

lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do autostrady po lewej stronie 

umieszcza się znak D-9 (rys. 5.3.8.7). 

Jeżeli  istnieje  konieczność  wskazania  dojazdu do autostrady, drogi ekspresowej, krajowej 

lub  wojewódzkiej  na  drogach  od  niej  oddalonych, dopuszcza się stosowanie drogowskazu 

w kształcie strzały ze znakiem D-9, numerem drogi i odległością do jej najbliższego węzła lub 

skrzyżowania (rys. 5.3.8.8). 

 

Rys. 5.3.8.7. Znak E-15c z miniaturą znaku D-9 

 

Rys. 5.3.8.8. Drogowskaz w kształcie strzały do drogi 

5.3.8.5. Znak z numerem drogi ekspresowej 

Znak E-15d numer drogi ekspresowej (rys. 5.3.8.9) stosuje się w celu wskazania przebiegu 

drogi ekspresowej lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do drogi 

ekspresowej, po lewej stronie znaku E-15d umieszcza się znak D-7 (rys. 5.3.8.10). 

 

Rys. 5.3.8.9. Znak E-15d 

 

Rys. 5.3.8.10. Znak E-15d z miniaturą znaku D-7 
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5.3.8.6. Stały objazd odcinka autostrady lub drogi ekspresowej 

Trwale ustawiony objazd, to objazd międzywęzłowego odcinka autostrady lub drogi 

ekspresowej, zaprojektowany, wytyczony i oznakowany na stałe, jako objazd, którego 

funkcjonowanie następuje w sytuacjach wyjątkowych. Wytyczenie takich objazdów, z których 

każdy zaopatrzony jest w swój kolejny numer, zapewnić ma odbywanie się ruchu i 

rozładowywanie potencjalnych zatorów w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących 

zamknięciem ruchu na odcinku międzywęzłowym. Uruchomienie danej trasy objazdowej 

następuje na podstawie doraźnych decyzji służb regulujących ruchem – w porozumieniu z 

zarządem drogi. 

 

 

 

Rys. 5.3.8.11. Znak E-15h z numerem objazdu odcinka międzywęzłowego autostrady 

 

 

 

Rys. 5.3.8.12. Znak E-15i z numerem objazdu odcinka międzywęzłowego drogi 

ekspresowej 

Znak F-9c (rys. 5.3.8.11.) stosuje się w celu wskazania przebiegu objazdu czasowo 

nieprzejezdnego   odcinka   autostrady bądź  drogi  ekspresowej.  Znak  stosuje  się  wyłącznie 

z tablicą o zmiennej treści nadającą informację o nieprzejezdności najbliższego odcinka między  

węzłami.  Celem  oznakowania  stałego  objazdu  autostrad  stosuje  się znak E-15h w kolorze 

niebieskim,  a  dla  oznakowania  stałego  objazdu  dróg  ekspresowych  stosuje się znak E-15i 

w kolorze zielonym (rys. 5.3.8.12.). 

Zaleca  się  wytyczenie   objazdów   stałych  za  pomocą  znaków E-15h i E-15i na   odcinkach 

o  zwiększonym  prawdopodobieństwie   wystąpienia   poważnych   utrudnień. W takim 

przypadku należy przewidzieć możliwość wskazania objazdu za pomocą znaków ZZT (Znaki 

Zmiennej Treści) zalecając opuszczenie w miarę możliwości jezdni głównej autostrady lub 

drogi ekspresowej na węzłach poprzedzających. 
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Znaki  E-15h i E-15i umieszcza się według takich samych zasad jak umieszcza się znaki E-15a 

z numerem drogi. Znaki E-15h i E-15i umieszcza się jako element tablic kierunkowych zgodnie 

z zasadami opisanymi w części I w punkcie nr 6.3.8.6. 

Proponowane zmiany: 

Oznakowanie dotyczy tras objazdów przygotowanych na wypadek incydentalnie zaistniałej 

nieprzejezdności (np. zdarzenie drogowe) określonych fragmentów autostrad lub dróg 

ekspresowych. 

Jest to propozycja oznakowania stałych objazdów dlatego w aktualnie nie ma przepisów 

określających zasady wyznaczania i oznakowania tras objazdów. 

5.3.8.7. Znak szlaku drogowego z numerem drogi międzynarodowej 

 

Rys. 5.3.8.13. Znak E-16 

Znak E-16 numer szlaku międzynarodowego (rys. 5.3.8.13) stosuje się w celu poinformowania 

kierujących pojazdami, że droga krajowa jest także drogą międzynarodową.  

Znaki E-16 stosuje się na wszystkich drogach międzynarodowych. Numery oznaczające te 

drogi powinny występować zawsze jako uzupełnienie numerów dróg krajowych bądź na 

samodzielnych znakach umieszczanych pod znakiem szlaku drogi krajowej (rys. 5.3.8.14), 

bądź jako numery (miniatury) stosowane na innych znakach kierunku, jak pokazano na 

rysunkach: 5.3.1.2, 5.3.1.4, 5.3.2.3 lit. a, 5.3.2.11, 5.3.7.2, 5.3.7.3, 5.3.7.4 i 5.3.7.5. 

 

 

Rys. 5.3.8.14. Znak E-16 jako uzupełnienie znaku E-15a 

Znaki E-16 umieszcza się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych: 

 na początku i końcu drogi oznaczonej numerem drogi międzynarodowej, 

 przed i za skrzyżowaniem, na którym droga krajowa będąca drogą międzynarodową 

krzyżuje się z inną drogą krajową. 

5.3.8.8. Stosowanie znaków z numerem drogi 

Znaki  z  numerami  dróg  stosuje  się  na  znakach kierunku na skrzyżowaniach dróg krajowych 

i wojewódzkich pomiędzy sobą. Znaki te jako samodzielne należy stosować możliwie często w 

miejscach, w których mogą powstać wątpliwości co do przebiegu drogi. 

Nie należy stosować znaków z grupy E-15 w przypadkach, gdy za skrzyżowaniem ustawiono 

tablicę szlaku drogowego E-14. 
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5.3.8.9. Umieszczanie znaków z numerem drogi 

Znaki z numerami dróg, również z tabliczką T-34, umieszcza się: 

a) samodzielnie, w odległości do 50 m: 

 za  skrzyżowaniem,  bez względu   na   rodzaj  obszaru, dla potwierdzenia kierunku, 

a szczególnie jeżeli szlak zmienia kierunek na skrzyżowaniu oraz w przypadkach, 

gdy układ skrzyżowania może stwarzać wątpliwości co do przebiegu szlaku, 

 przed skrzyżowaniami w obszarze zabudowanym, jeżeli zmiana przebiegu szlaku nie 

jest sygnalizowana tablicami przeddrogowskazowymi oraz drogowskazami 

tablicowymi, 

b) na  tablicach  przeddrogowskazowych, drogowskazach tablicowych i drogowskazach 

w kształcie strzały do miejscowości wskazujących numer drogi oraz na tablicach 

szlaku drogowego - jako jeden z elementów treści tych tablic. 

Wysokość znaków E-15a, E-15b, E-15c, E-15d, E-15e, E-15f i E-15g stosowanych 

samodzielnie  wynosi  300 mm.  Wymiary  znaków  stosowanych  samodzielnie  są określone 

w tabeli 8.5.3 (oznaczone gwiazdką). 

Jeżeli istnieje potrzeba wskazania przebiegu drogi na skrzyżowaniu, to obok numeru drogi 

umieszcza się strzałkę kierunkową. Przykłady odmian znaków ze strzałkami przedstawiono na 

rys. od 5.3.8.15 do 5.3.8.17. 

 
a) skierowaną w lewo 

 
b) skierowaną skośnie w lewo 

Rys. 5.3.8.15 Znak E-15a z numerem drogi krajowej ze strzałką 

 

Rys. 5.3.8.16. Znak E-15e ze strzałką skierowaną w prawo 

 

Rys. 5.3.8.17. Znak E-15b z numerem drogi wojewódzkiej ze strzałką skierowaną na 

wprost 

5.3.8.10. Tabliczka T-34 

Tabliczka T-34 wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną posiada tło 

barwy pomarańczowej z białą ramką tarczy tabliczki i symbol urządzenia instalowanego w 



341 

 

pojeździe samochodowym na potrzeby systemu poboru opłat barwy czarnej. Lico tabliczki 

powinno być wykonane z folii odblaskowej typu 2. 

Tabliczkę T-34 (rys. 5.3.8.18) umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem 

elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej 

E-15d lub innej drogi krajowej E-15a albo E-15f albo E-15g, występującym samodzielnie. 

 

Rys. 5.3.8.18. Tabliczka T-34 

5.3.9. Miejscowość 

Znak E-17 miejscowość (rys. 5.3.9.1) stosowany jest w celu wskazania kierującym, że 

wjeżdżają do określonej znakiem miejscowości. Znak  E-17  ma  wysokość  530 mm, a długość 

podstawy zależy od długości nazwy miejscowości i powinna wynosić co najmniej 1000 mm. 

 

Rys. 5.3.9.1. Znak E-17 

Znaki E-17 umieszcza się na granicy administracyjnej miejscowości. 

Jeżeli granica pomiędzy miejscowościami przechodzi wzdłuż drogi, to znak wskazujący 

miejscowość położoną po lewej stronie drogi umieszcza się po lewej stronie drogi. 

Jeżeli granica miejscowości pokrywa się z granicą obszaru zabudowanego i znak E-17 

umieszcza się razem ze znakiem D-42, wówczas znak D-42 umieszcza się pod znakiem E-17. 

5.3.10. Koniec miejscowości 

 

Rys. 5.3.10.1. Znak E-18 
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Znak E-18   koniec miejscowości  (rys. 5.3.10.1)    stosuje   się   w   celu   wskazania   wyjazdu 

z miejscowości. Znak E-18 umieszcza się w tym samym przekroju drogi co znak E-17. 

Na jezdniach dwukierunkowych dopuszcza się umieszczanie znaku E-18 po lewej stronie drogi 

na odwrocie tablicy E-17. 

W przypadku gdy dwie miejscowości położone przy drodze łączą się ze sobą, nie stosuje się 

znaku E-18 w miejscu ich granicy. 

5.3.11. Obwodnica 

Znak E-19a obwodnica (rys. 5.3.11.1) stosuje się w celu wskazania kierunku do obwodnicy 

miasta. Znak stosuje się na drogach doprowadzających ruch do obwodnicy klasy GP, G lub Z. 

 

Rys. 5.3.11.1 Znak E-19a 

5.3.12. Tablice węzłów drogowych i wyjazdów z autostrad i dróg ekspresowych 

Znak  E-20  tablica  węzła  drogowego  z  symbolem,  nazwą i  numerem  węzła  (rys. 5.3.12.1 

i rys. 5.3.12.2) lub tablica E-20a z symbolem i numerem węzła na autostradzie lub drodze 

ekspresowej stosowana jest w celu uprzedzenia kierujących pojazdami o zbliżaniu się do węzła 

drogowego na autostradzie lub drodze ekspresowej. 

Z lewej strony należy podać symbol i numer węzła. W górnej części tablicy należy podać 

nazwę węzła, w dolnej części - odległość do tego węzła z dokładnością do 100 m. Tablicę 

umieszcza się w odległości 3000 m na autostradzie i drodze ekspresowej przed początkiem 

pasa    wyłączania.  W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  ustawienie  tablicy  E-20 

w mniejszej odległości od węzła. 

 

Rys. 5.3.12.1. Tablica E-20 na drodze ekspresowej. 

 

Rys. 5.3.12.2. Tablica E-20 na autostradzie 



343 

 

 
a) dla dróg ekspresowych 

 
b) dla autostrad 

Rys. 5.3.12.3. Tablica E-20a z symbolem i numerem węzła na autostradzie lub drodze 

ekspresowej 

Tablica E-20a zawiera symbol węzła oraz jego numer (rys. 5.3.12.3). Tablicę E-20a należy 

stosować zamiast tablicy E-20 jeżeli węzeł nie ma przypisanej nazwy własnej. Tablicę E-20a 

umieszcza się w odległości 3000 m przed początkiem pasa wyłączania, którą należy powtórzyć 

w odległości 500 m od początku tego pasa.  

Proponowane zmiany: 

Zaproponowano formę tablicy E-20, na której podaje się numer i nazwę węzła drogowego. 

Motywowane jest to funkcjonowaniem wśród kierowców nazw węzłów drogowych (np.: 

„Konotopa”) a nie numer węzła. Na tablicy podawany jest także numer węzła. 

Zamiennie można stosować tablice E-20a na których podaje się tylko numer węzła drogowego. 

5.3.13. Dzielnica lub osiedle 

 

Rys. 5.3.13.1. Tablica E-21 

Znak E-21  dzielnica  (osiedle)  (rys. 5.3.13.1)  stosowany  jest,  w razie potrzeby, w miastach 

w celu lepszej orientacji kierujących pojazdami. 

5.3.14. Znaki samochodowych szlaków turystycznych 

Do oznakowania samochodowych szlaków turystycznych oraz obiektów turystycznych 

występujących na danym terenie stosuje się znaki: 

 E-22a samochodowy szlak turystyczny, 

 E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym, 

 E-22c informacja o obiektach turystycznych, 

 E-22d informacja wskazująca szczególną atrakcję turystyczną. 

Trasy szlaków turystycznych oraz ich nazwę wraz z symbolem samochodowego szlaku 

turystycznego ( piktogramem ) opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej. 
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5.3.14.1. Samochodowy szlak turystyczny 

 

Rys. 5.3.14.1. Znak E-22a. 

Znak E-22a samochodowy szlak turystyczny (rys. 5.3.14.1) stosuje się w celu wskazania 

początku  samochodowego  szlaku  turystycznego  oraz  jego  kontynuacji na skrzyżowaniach 

w przypadku, gdy trasa dojazdowa zmienia kierunek. Na znaku umieszcza się nazwę szlaku, 

jego symbol (piktogram) oraz strzałkę wskazującą kierunek szlaku. 

5.3.14.2. Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym 

 

Rys. 5.3.14.2. Znak E-22b. 

Znak E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym (rys. 5.3.14.2) stosuje się w celu 

wskazania kierunku do obiektu położonego przy samochodowym szlaku turystycznym. Na 

znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego jego nazwę, symbol szlaku turystycznego 

(piktogram) oraz strzałkę wskazująca kierunek do obiektu wraz z odległością do obiektu. 

Stosownie do rodzaju obiektu turystycznego na znaku E-22b umieszcza się jeden z symboli 

określonych w pkt. 5.3.5. 

Jeżeli trasa dojazdowa do obiektu zmienia kierunek, znaki umieszcza się dodatkowo na tych 

skrzyżowaniach, na których kierunek dojazdu ulega zmianie. 

Proponowane zmiany: 

Zrezygnowano ze szczegółowego określenia odległości usytuowania znaku E-22b przed 

skrzyżowaniem, ponieważ na obszarze niezabudowanym powinna być większa niż 50 m. 

Znak E-22b „szczególna atrakcja turystyczna” przeniesiono do pkt. 5.3.14.4 i zmieniono 

oznaczenie na E-22d.  

5.3.14.3. Informacja o obiektach turystycznych 

 

Rys. 5.3.14.3. Znak E-22c. 
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Znak E-22c informacja o obiektach turystycznych  (rys. 5.3.14.3) stosuje się w celu wskazania 

obszaru (miasta), na którym znajduje się szereg godnych uwagi obiektów turystycznych. Na 

znaku umieszcza się nazwę obszaru (miasta), na którym występują atrakcje turystyczne oraz 

ich symbole. Znaki umieszcza się przy drogach wjazdowych do obszaru. 

5.3.14.4. Informacja wskazująca szczególną atrakcję turystyczną 

 

 

Rys. 5.3.14.4. Znak E-22d wskazujący szczególną atrakcję turystyczną. 

Znak E-22d informacja wskazująca szczególną atrakcję turystyczną wg rys. 5.3.14.4. stosuje 

się w celu wskazania szczególnej atrakcji turystycznej znajdującej się na liście Światowego 

Dziedzictwa  Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, gdy jest on zlokalizowany 

w odległości do 30 km od miejsca ustawienia  znaku  na  autostradzie i drodze ekspresowej lub 

w odległości do 10 km w przypadku umiejscowienia znaku na pozostałych drogach i jest 

udostępniony do publicznego zwiedzania. Na znaku umieszcza się sylwetkę wskazywanego 

obiektu turystycznego - zamku, pałacu itp. 

Projekt graficzny znaku w zakresie sylwetki wskazywanego obiektu turystycznego opiniuje 

kapituła właściwej organizacji turystycznej. 

Kontynuację trasy dojazdu do szczególnej atrakcji turystycznej wskazuje się za pomocą 

znaków E-10. 

Proponowane zmiany: 

Wprowadzono nowy pkt. Opisujący funkcje znaku E-22d „szczególna atrakcja turystyczna”  

Znak ten wskazuje szczególnie atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego 

Dziedzictwa Kultury i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. 

Znak używany na wszystkich drogach publicznych. 

Tablica E-22d może być stosowana na autostradach i drogach ekspresowych informując o 

szczególnych atrakcjach turystycznych znajdujących się w okolicy autostrady lub drogi 

ekspresowej. 
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5.4. Oznakowanie drogowskazowe poza miastami 

5.4.1. Zasady ogólne 

Oznakowanie drogowskazowe skrzyżowań poza miastami spełnia istotną rolę informacyjną dla 

uczestników ruchu, umożliwiając szybką orientację co do przebiegu drogi, a tym samym 

podnosi sprawność ruchu oraz optymalizuje długość i czas podróży. Funkcje poszczególnych 

znaków kierunku podane zostały w punktach 5.1. i 5.3, w których określono dane dotyczące 

między innymi drogowskazów oraz różnice w zakresie stosowania ich na drogach mających 

różne funkcje. 

Znaki kierunku należy umieszczać zgodnie z zasadami określonymi w punktach 5.1 i 5.3 oraz 

w tabeli 5.1 do użycia pomocniczego. 

5.4.2. Stosowanie znaków kierunku na skrzyżowaniach poza miastami 

5.4.2.1. Oznakowanie jezdni głównej autostrady w obrębie węzła 

Do oznakowania jezdni głównej autostrady i drogi ekspresowej w obrębie węzła stosuje się 

następujące znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (rys. 5.4.2.1 i rys. 5.4.2.2): 

 E-20 lub E-20a umieszczany 3000 m przed początkiem pasa wyłączania; jeżeli ze 

względu na niewielkie odcinki międzywęzłowe odległość umieszczania znaku nie 

może być zachowana, umieszcza się go w odległości 50-100 m za tablicą szlaku 

drogowego poprzedniego węzła; 

 E-1a I umieszczany w odległości 1500 m przed początkiem pasa wyłączania, 

 E-1a II umieszczany w odległości 500 m przed początkiem pasa wyłączania, 

 F-14a,  F-14b,  F-14c  tablice wskaźnikowe  umieszczane  w odległości 300 m, 200 m 

i 100 m przed początkiem pasa wyłączania, 

 E-2d - jako zasada lub E-2c umieszczane w tym miejscu wyjazdu, w którym 

szerokość pasa wyłączania ma co najmniej szerokość 1 m, zaleca się pełną 

szerokość, 

 U-4, E-3 umieszczana za wyjazdem na wysepce oddzielającej jezdnię główną od 

łącznicy w miejscu, w którym wysepka ma szerokość co najmniej 1,6 m, 

 E-5 lub E-6 umieszczane za wyjazdem na wysepce, gdy do jednego miasta prowadzi 

kilka wyjazdów, 

 E-14a umieszczany za wjazdem na autostradę w odległości 300 m i w odległości 250 

m za wjazdem na drogę ekspresową od końca pasa włączania. 

Na autostradach o trzech lub więcej pasach ruchu dopuszcza się, zwłaszcza przy blisko 

położonych węzłach, zastosowanie zamiast tablic przeddrogowskazowych dodatkowego 

drogowskazu E-2c w odległości 1000 m przed początkiem pasa wyłączania. 

5.4.2.2. Skrzyżowanie dróg ogólnodostępnych 

Do oznakowania skrzyżowań dróg ogólnodostępnych pomiędzy sobą należy stosować znaki 

kierunku E, zgodnie z zasadami podanymi w tabeli 5.1. 

Przykłady oznakowania tych skrzyżowań przedstawiono na rysunkach od 5.4.2.3 do 5.4.2.13. 
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Tabela 5.1. Stosowanie znaków kierunku na skrzyżowaniach dróg ogólnodostępnych  

w zależności od kategorii drogi (poza miastami). 

Kategoria 

 drogi 

Kategoria 

 drogi  
 

 

krajowa 

 

wojewódzka 

 

powiatowa 

 

 

gminna 

 

krajowa E-1, E-2, E-3
4
, 

 E-14, E-20
4
 

E-1, 

E-2, E-3
4
, 

E-14, E-20
4

   

E-1, E-2, E-13,  

 

E-1, E-2, 

E-14, E-20
4
  

E-2, E-13,  

 

E-2, E-13, 

E-15a, E-204  

E-2
1
  

 

E-2
3
 

E-4
2
, E-20

4
  

wojewódzka  E-1, E-2, E-14, 

 

 

 

E-1, E-2, E-14,  

E-2, E-13, 

 

 

E-2, E-13, 

 E-15b lub E-15e  

E-2
1
  

 

 

 

E-2
3
 E-4

2
  

powiatowa 

 

  E-2, E-13 

  

 

 

E-2 E-13  

E-2
1
  

 

 

 

E-4  

gminna    E-2
1
, (E-4)

2
  

 

 

 

E-2
3
 (E-4)

2
  

1) Nie dotyczy wlotów dróg gruntowych. 2) Na skrzyżowaniach typu „T”. 3) Na skrzyżowaniach 

innych niż typu „T”. 4) dotyczy dróg ekspresowych i autostrad. 
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Rys. 5.4.2.1. Oznakowanie jezdni głównej autostrady w obrębie węzła 
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Rys. 5.4.2.2. Oznakowanie jezdni głównej drogi ekspresowej w obrębie węzła 
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Rys. 5.4.2.3. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania dróg krajowych 

 



351 

 

 

Rys. 5.4.2.4. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi krajowej z drogą 

wojewódzką 
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Rys. 5.4.2.5. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania dróg wojewódzkich 
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Rys. 5.4.2.6. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi krajowej z drogą 

wojewódzką  
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Rys. 5.4.2.7. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową 
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Rys. 5.4.2.8. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania dróg wojewódzkich 

 

Rys. 5.4.2.9. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową 

lub z drogą gminną 
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Rys. 5.4.2.10. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi powiatowej z inną 

drogą powiatową. 

 

Rys. 5.4.2.11. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną. 
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Rys. 5.4.2.12. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania typu innego niż „T” dróg 

powiatowych lub dróg gminnych. 

 

Rys. 5.4.2.13. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania typu „T” dróg 

powiatowych lub dróg gminnych. 
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Proponowane zmiany: 

Zmieniono układ miejscowości na tablicach kierunkowych i szlakowych według przyjętych zasad. 

Przyjęte zmiany są konsekwencją wprowadzonych zmian. 

5.5. Oznakowanie drogowskazowe w miastach 

5.5.1. Zasady ogólne 

Oznakowanie drogowskazowe w miastach pełni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu systemu 

komunikacyjnego, przepustowości dróg oraz bezpiecznym korzystaniu z dróg przez 

uczestników ruchu. Zespół zastosowanych w tym celu znaków kierunku powinien być tak 

dobrany,  aby  kierowca   nieznający   miasta   mógł  przejechać  przez  nie,  korzystając  tylko 

z ustawionych znaków i podanych na nich informacji. Przy ustalaniu treści znaków kierunku 

należy stosować następujący tryb postępowania: 

a)  ustalenie sieci dróg układu podstawowego, 

b) określenie połączeń pomiędzy poszczególnymi miejscowościami (kierunkami), 

c) określenie obiektów charakterystycznych wymagających zastosowania informacji 

lokalnej, 

d) ustalenie dróg dojazdowych do obiektów charakterystycznych, 

e) po nałożeniu i powiązaniu ze sobą wszystkich połączeń na sieć dróg, sprawdzenie 

prawidłowości tych połączeń, 

f) wybranie informacji do zastosowania na znakach kierunku na poszczególnych 

skrzyżowaniach dróg (nazwy miejscowości, numery dróg, informacja lokalna). 

Obowiązywać powinna przy tym taka sama zasada doboru dróg i treści, aby z każdej 

miejscowości (kierunku) do każdej innej miejscowości ruch był prowadzony tylko jedną trasą. 

Wyjątek stanowić może prowadzenie do tej samej miejscowości innej drogi, którą wyznaczono 

objazd dla niektórych rodzajów pojazdów, np. tranzyt TIR, samochody ciężarowe o określonej 

masie itp. Oznakowanie drogowskazowe stosuje się na podstawowym układzie 

komunikacyjnym  (rys. 5.5.1.1),   który    tworzą    drogi    krajowe   (z wyłączeniem autostrad) 

i wojewódzkie, stanowiące: 

 drogi przelotowe i docelowe, 

 obwodnice, 

 drogi wyjazdowe. 

5.5.2. Charakterystyczne modele sieci drogowej w miastach 

5.5.2.1. Miasto z jedną drogą przelotową 

Wzdłuż drogi przelotowej stosuje się: 

 znaki oznaczające wjazd i wyjazd do miejscowości, 

 tablice kierunkowe lub tablice szlaku   drogowego   umieszczane   za   wyjazdem 

z miejscowości, 

 drogowskazy zawierające informację o centrum lub w miarę potrzeby inną 

informację lokalną, 

 znaki z numerem drogi. 
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Rys. 5.5.1.1. Schemat podstawowego układu komunikacyjnego miasta. 

 

 

a)  z numerami dróg E-23 

 

b) ze strzałką kierunkową E-23a 
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c) bez numeru drogi i strzałki kierunkowej-23b 

Rys. 5.5.2.1. Tablica z napisem „Tranzyt” 

5.5.2.2. Miasto z dwoma drogami przelotowymi 

Wzdłuż dróg przelotowych stosuje się znaki kierunku i miejscowości według zasad podanych 

w punkcie 5.5.2.1. 

Na skrzyżowaniu dróg przelotowych między sobą stosuje się tablice przeddrogowskazowe, 

drogowskazy tablicowe i znaki, według zasad podanych w punkcie 5.5.3.1. 

Stosowanie  informacji  o  centrum  i  innej  informacji  lokalnej  uzależnione  jest  od  potrzeb 

i warunków miejscowych. 

5.5.2.3. Miasto z kilkoma drogami przelotowymi i docelowymi 

Oznakowanie drogowskazowe wzdłuż dróg przelotowych i kierunkowych stosuje się według 

zasad określonych w punkcie 5.5.2.1, a na skrzyżowaniach tych dróg - w punkcie 5.5.3.1.  

Jeżeli liczba dróg mających wspólny przebieg w obszarze miasta jest większa niż dwa, to 

zamiast  wymieniania  nazw  wszystkich  miejscowości  na  tablicach  przeddrogowskazowych 

i  drogowskazach   umieszcza  się  napis „Tranzyt”  i  numery  poszczególnych  dróg  E-23 

(rys. 5.5.2.1 lit.a). Dopuszcza się umieszczanie w ciągu tej drogi odmian tablicy z napisem 

„Tranzyt”, a mianowicie: 

 tablicy ze strzałką kierunkową E-23a (rys. 5.5.2.1 lit.b) przed skrzyżowaniem, 

 tablicy tylko z napisem „Tranzyt” E-23b(rys. 5.5.2.1 lit.c) za skrzyżowaniem. 

Stosowanie  informacji  o  centrum  i  innej  informacji  lokalnej  uzależnione  jest  od  potrzeb 

i warunków miejscowych. 

5.5.2.4. Miasto z obwodnicą śródmiejską 

Oznakowanie drogowskazowe wzdłuż dróg przelotowych i kierunkowych oraz na 

skrzyżowaniach tych dróg między sobą stosuje się według zasad określonych w punkcie 

5.5.2.3. 

Wzdłuż obwodnicy podaje się informację lokalną o dojeździe do centrum, na każdym 

skrzyżowaniu wprowadzającym ruch do obszaru położonego wewnątrz niej.  

Informacja o centrum powinna być także podawana wzdłuż poszczególnych dróg przelotowych 

i kierunkowych, na których stosuje się oznakowanie drogowskazowe, począwszy od 

pierwszych skrzyżowań za granicą obszaru zabudowanego.  

Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach zlokalizowanych na skrzyżowaniu drogi 

przelotowej lub docelowej (również z obwodnicą) nazwy miejscowości, do których 
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prowadzony jest ruch, podaje się w taki sposób, aby kierować jadących na najkrótszą drogę 

prowadzącą od tego skrzyżowania do danej miejscowości. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wskazania na skrzyżowaniu: 

 alternatywnych dróg prowadzących do tej samej miejscowości lub, 

 dłuższej drogi (trasy), 

jeżeli uzasadniają to niekorzystne parametry techniczne lub warunki ruchu na najkrótszej 

drodze prowadzącej do danej miejscowości. 

Jeżeli odległości te są zbliżone, wówczas o wyborze kierunku decyduje krótszy czas przejazdu 

wynikający z parametrów drogi i warunków ruchu. 

Na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy stosuje się napis „Tranzyt” i numery dróg 

prowadzących  danym  odcinkiem  obwodnicy  (pkt. 5.5.2.3),  a  na  kierunkach wyjazdowych 

z obwodnicy, nazwę miejscowości kierunkowej z numerem drogi. 

Za skrzyżowaniami obwodnicy z drogami wylotowymi można nie stosować znaków szlaku 

drogowego.  Zamiast  nich  można powtórzyć napis „Tranzyt”. Informację lokalną stosuje się 

w zależności od potrzeb i warunków miejscowych według zasad określonych w punkcie 5.5.4. 

Na drogach innych niż przelotowe lub docelowe, doprowadzających ruch do obwodnicy, 

stosuje się znaki E-19a obwodnica. 

5.5.3. Stosowanie znaków kierunku na skrzyżowaniach w miastach 

5.5.3.1. Skrzyżowania dróg układu podstawowego między sobą 

Do oznakowania drogowskazowego dróg układu podstawowego stosuje się: 

 tablice  przeddrogowskazowe,  jeżeli  są  przewidziane dla danego skrzyżowania 

(pkt. 5.3.1.3), 

 drogowskazy tablicowe (można ich nie stosować na skrzyżowaniach o ruchu 

okrężnym), 

 znaki z numerem drogi - za skrzyżowaniami. 

Na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym, zamiast tablic przeddrogowskazowych, można 

stosować drogowskazy tablicowe umieszczane nad jezdnią. Przykłady zastosowania znaków 

kierunku na skrzyżowaniach dróg układu podstawowego między sobą pokazano na rysunkach 

5.5.3.1 i 5.5.3.2. 

5.5.3.2. Skrzyżowania dróg układu podstawowego z innymi drogami o dużym 

znaczeniu komunikacyjnym 

W miastach podzielonych na dzielnice znaczna część ulic nawet mających duże znaczenie 

komunikacyjne nie wchodzi w skład dróg układu podstawowego, na których stosuje się 

oznakowanie drogowskazowe podające nazwy miejscowości. Są to ulice stanowiące połączenia 

międzydzielnicowe  i  wewnątrz  dzielnicowe  lub  dojazdy  do  obiektów charakterystycznych 

w danym mieście. Na skrzyżowaniach dróg układu podstawowego z tymi drogami stosuje się: 
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a) na drogach o dużym znaczeniu komunikacyjnym: 

 tablice  przeddrogowskazowe,  jeżeli  są  przewidziane  dla danego skrzyżowania 

(pkt 5.3.1.3), 

 drogowskazy tablicowe lub drogowskazy w kształcie strzały do miejscowości, 

wskazujące numer drogi. 

Przykład  oznakowania  drogowskazowego  na  skrzyżowaniu  drogi  przelotowej z inną drogą 

o dużym znaczeniu komunikacyjnym dla miasta pokazano na rysunku 5.5.3.3. 

Jeżeli  droga  przecinająca drogę układu podstawowego (lub dochodząca do niej) prowadzi 

ruch do centrum lub obiektów charakterystycznych, o których należy poinformować 

kierujących, to na drodze stanowiącej układ podstawowy umieszcza się przed skrzyżowaniem 

drogowskazy tablicowe lub w kształcie strzały zawierające informację lokalną (rys. 5.5.3.4). 

Jeżeli droga układu podstawowego zmienia swój kierunek na skrzyżowaniu, to na wszystkich 

drogach przed skrzyżowaniem stosuje się drogowskazy tablicowe (rys. 5.5.3.5). 

Na skrzyżowaniach typu „T” lub „Y” dopuszcza się stosowanie drogowskazów w kształcie 

strzały (rys. 5.5.3.6). 

Jeżeli wzdłuż drogi układu podstawowego prowadzonych jest kilka kierunków, wówczas na tej 

drodze przed skrzyżowaniem stosuje się tablice ze znakami szlaków drogowych z numerami 

wszystkich kierunków prowadzących tą drogą. Jeżeli liczba kierunków jest większa od dwóch, 

wówczas zamiast znaków szlaków drogowych z numerami dróg na tablicy umieszcza się napis 

„Tranzyt” (pkt. 5.5.2.3). 

5.5.3.3. Skrzyżowania dróg układu podstawowego z innymi drogami 

Na skrzyżowaniach dróg układu podstawowego z drogami niemającymi istotnego znaczenia 

komunikacyjnego dla miasta nie stosuje się w zasadzie informacji drogowskazowej. 

Jeżeli  jednak  przebieg  drogi układu podstawowego może u kierującego budzić wątpliwości, 

to na tej drodze za skrzyżowaniem stosuje się znaki z numerem drogi, a na wszystkich wlotach 

drogowskazy tablicowe (rys. 5.5.3.7). 

Na drodze układu podstawowego dopuszcza się umieszczanie przed skrzyżowaniem 

drogowskazów w kształcie strzały podających informację lokalną lub turystyczną. 

5.5.3.4. Inne skrzyżowania 

W miastach podzielonych na dzielnice, w których układ komunikacyjny jest bardzo 

rozbudowany, a tylko część dróg stanowi podstawowy układ komunikacyjny podlegający 

oznakowaniu drogowskazowemu, dopuszcza się stosowanie oznakowania drogowskazowego 

na skrzyżowaniach innych niż opisane w punktach od 5.5.3.1 do 5.5.3.3. Oznakowanie to nie 

musi  stanowić  systemu,  ale  powinno  ułatwić  kierującym  wyjazd  z  obszaru  i  dojazd  do 

dróg  układu  podstawowego  lub  dojazd  do  obszarów  lub  obiektów charakterystycznych. 

Na skrzyżowaniach takich dróg stosuje się w zależności od potrzeb i warunków lokalnych: 

 tablice przeddrogowskazowe, 

 drogowskazy tablicowe lub w kształcie strzały i umieszcza na nich: 

o informację lokalną (pkt. od 5.3.2.5, 5.3.4.1 do 5.3.4.6, 5.3.5.7 i 5.3.5.8), 

o informację turystyczną (od 5.3.5.2 do 5.3.5.8), 
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o nazwy miejscowości występujące na drogach układu podstawowego, 

o informację o obwodnicy, jeżeli ruch doprowadzany jest do obwodnicy. 

Przykład oznakowania drogi wyjazdowej do obwodnicy pokazano na rysunku 5.5.3.8. 

 

 

Rys. 5.5.3.1. Oznakowanie skrzyżowania dróg przelotowych 
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Rys. 5.5.3.2. Oznakowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym dróg przelotowych 

 

Rys. 5.5.3.3. Oznakowanie skrzyżowania drogi układu podstawowego z drogą 

powiatową 
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Rys. 5.5.3.4. Sposób podania informacji lokalnej przed skrzyżowaniem na drodze 

krajowej 

 

Rys. 5.5.3.5. Oznakowanie skrzyżowania, na którym droga układu podstawowego 

zmienia kierunek 
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Rys. 5.5.3.6. Zastosowanie drogowskazów w kształcie strzały na skrzyżowaniu typu „T”  

 

Rys. 5.5.3.7. Oznakowanie skrzyżowania drogi układu podstawowego z inną drogą 

(lokalną miejską) 
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Rys. 5.5.3.8. Oznakowanie drogi wyjazdowej do obwodnicy 

5.5.4. Stosowanie informacji lokalnej 

 

Rys. 5.5.4.1. Oznakowanie dojazdu do dworca autobusowego wewnątrz obszaru 

centrum 
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Oznakowanie dojazdu do obiektu powinno się rozpoczynać od skrzyżowania z drogą układu 

podstawowego podlegającą oznakowaniu drogowskazowemu i powinno być kontynuowane do 

miejsca, w którym kierujący nie będzie miał trudności z trafieniem do wskazanego obiektu. 

Drogowskazy zawierające informację lokalną należy umieszczać na skrzyżowaniach, na 

których trasa dojazdu zmienia kierunek lub gdy mają one skomplikowany układ geometryczny. 

Jeżeli wybrana trasa dojazdu prowadzi ruch do kilku obiektów, to informacje na 

drogowskazach rozmieszcza się analogicznie jak nazwy miejscowości. Informację o dojeździe 

do centrum podaje się w miastach, w których: 

 zbiega  się  dowolna liczba dróg, a centrum leży poza nimi lub tylko przy niektórych 

z nich, 

 kilka dróg zbiega się w centrum, a odległość od granicy obszaru zabudowanego do 

centrum wynosi ponad 4 km, 

 podstawowy układ komunikacyjny jest szczególnie skomplikowany i mało czytelny, 

 występuje obwodnica śródmiejska. 

Na granicy centrum lub dzielnicy dopuszcza się stosowanie znaku E-21. Na dalszym odcinku 

drogi nie stosuje się już napisu centrum lub nazwy dzielnicy, a na znakach kierunku można 

jedynie umieszczać inną informację lokalną lub nazwy miejscowości. 

Przykład oznakowania wjazdu do centrum i dojazdu do dworca autobusowego pokazano na 

rysunku 5.5.4.1. 

Jeżeli istnieje potrzeba wskazania kierującemu dojazdu do centrum lub dzielnicy danego 

miasta, na skrzyżowaniu znajdującym się poza tym miastem, to stosuje się napis podający 

nazwę miasta i napis Centrum lub nazwę dzielnicy (rys. 5.5.4.2). 

 

Rys. 5.5.4.2. Drogowskaz umieszczony poza miastem, wskazujący dojazd do dzielnicy 

miasta 

Proponowane zmiany: 

Zmieniono układ miejscowości na tablicach kierunkowych i szlakowych według przyjętych zasad.  
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5. Znaki kierunku i miejscowości 

5.1. Funkcja, kształt i wymiary znaków 

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunków 

dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podróżnych, przebiegu 

dróg oraz ich numerów. 

Rozróżnia się następujące znaki kierunku i miejscowości: 

a) tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 i jego odmiany), 

b) drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 i ich odmiany oraz E-19a), 

c) tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany), 

d) tablice szlaku drogowego (znak E-14 i jego odmiany), 

e) znaki z numerem drogi (znak E-15 i jego odmiany oraz E-16), 

f) znaki miejscowości (znaki E-17 i E-18), 

g) tablice węzła drogowego (znak E-20), 

h) tablice oznaczające dzielnice miasta (znak E-21), 

i) znaki samochodowych szlaków turystycznych (znak E-22 i jego odmiany). 

Znaki kierunku, zwłaszcza tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy i tablice szlaków 

drogowych są znakami wymagającymi z zasady indywidualnego zaprojektowania 

uwzględniającego zarówno liczbę wskazywanych kierunków, jak i podawanych dla tych 

kierunków informacji. 

Wymiary poszczególnych znaków, ich układ graficzny, zasady umieszczania nazw 

miejscowości, symboli oraz liczb oznaczających odległości są opisane i pokazane na rysunkach 

zamieszczonych w Tomie II, część I, zeszyt 3. Długość podstawy większości znaków zależy od 

długości umieszczanych na nich napisów. Na znakach kierunku podaje się urzędowe nazwy 

miejscowości. Dopuszcza się skróty długich nazw, pod warunkiem że będą zrozumiałe dla 

kierujących pojazdami, np. Strzemieszyce WIkp., Ostrów WIkp., Strzelce Op. Skraca się tylko 

część przymiotnikową nazwy. 

Wymiary  liter, które  powinny  być  stosowane  na  znakach kierunku, podano  w tabeli 3.2.1, 

a grupy ich wielkości w tabeli 3.2.2, z uwzględnieniem zastrzeżeń dotyczących napisów na 

licach znaków kierunku i miejscowości wykonanych z folii odblaskowych typu 3 w grupie 

wielkości „duże”, a  w  szczególności  tablic: E-1a I, E-1a II, E-2c, E-2d, E-2f, E-14a i E-20, 

zlokalizowanych na autostradzie. Jeżeli ustalono to w opisach szczegółowych, to na znakach 

kierunku można umieszczać inne znaki lub ich miniatury, np. oznaczające autostradę lub 

numery   dróg.   Liczby   kilometrów  podawane  na  drogowskazach, tablicach  kierunkowych i 

tablicach szlaku drogowego powinny oznaczać odległość od miejsca umieszczenia znaku do 

centralnego punktu danej miejscowości, np. rynku, głównego placu, ratusza, skrzyżowania 

dróg przelotowych itp. Odległości należy podawać w pełnych kilometrach. 

Jeżeli odległość ta jest mniejsza od 2 km (dotyczy odległości podawanej na małym 

drogowskazie w kształcie strzały E-4), to podaje się ją z dokładnością do jednej dziesiątej 

kilometra, np. 0,7 km lub 1,4 km. 

Na    drogowskazie    do   obiektu   turystycznego,   centrum   miasta  itp.  odległość  podaje się 

z dokładnością: 
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 do 50 m, jeżeli odległość jest mniejsza od 500 m, 

 do 100 m, jeżeli odległość wynosi od 500 do 1000 m, 

 do 0, 1 km, jeżeli odległość wynosi od 1,0 do 2,0 km, 

 do 1 km, jeżeli odległość jest większa od 2 km. 

Zespół znaków kierunku i miejscowości powinien zapewniać: 

 kompletność oznakowania, a więc zawierać wszelkie niezbędne napisy i symbole, 

 spójność w zakresie podawania tych samych nazw miejscowości na tablicach 

przeddrogowskazowych i drogowskazach, 

 prawidłowość w podawaniu na drogowskazach i tablicach kierunkowych nazw 

miejscowości i odległości od nich. 

Znaki  kierunku  stosuje  się na odcinkach między skrzyżowaniami oraz w obrębie skrzyżowań 

i węzłów drogowych. Znaki umieszczone w obrębie skrzyżowań i węzłów drogowych na 

drogach krajowych oznaczonych numerami jedno- i dwucyfrowymi powinny zapewniać 

informację uprzedzającą (przed skrzyżowaniem), wskazującą (na skrzyżowaniu) oraz 

potwierdzającą (za skrzyżowaniem). Przykłady oznakowania drogowskazowego skrzyżowań 

poza  miastami – w  zależności  od  kategorii  krzyżujących się  dróg - podane są w punkcie 

5.4, a skrzyżowań w miastach w punkcie 5.5. 

Proponowane zmiany: 

1) Wprowadzono  nowe  wielkości  liter  zgodnie  z  tabelą 3.2.1, a grupy ich wielkości zgodnie 

z tabelą 3.2.2. 

2) Spowodowane jest to koniecznością poprawy czytelności tablic kierunkowych na 

autostradach i drogach ekspresowych przy obecnie dopuszczalnych prędkościach 

5.2. Zasady doboru miejscowości kierunkowych 

Miejscowość kierunkowa oznacza miejscowość, do której kierowany jest ruch pojazdów, której 

nazwa jest wskazywana na wszystkich znakach E-1, E-2, E-13, E-14 oraz ich odmianach, aż do 

miejsca umieszczenia tablicy E-17 oznaczającej wjazd do tej miejscowości. Na drogach 

krajowych jako miejscowości kierunkowe podawane są miejscowości położone na tych 

drogach. Na drogach pozostałych kategorii (wojewódzkie, powiatowe, gminne) jako 

miejscowości kierunkowe mogą występować miejscowości położone na drodze tej samej 

kategorii lub wyższej. 

Miejscowość kierunkową ustala się według następującej hierarchii: 

1) najdalsze miasto  wojewódzkie    leżące    na    szlaku    komunikacyjnym    krajowym 

i międzynarodowym, dopuszcza się najbliższe miasto wojewódzkie jeżeli podajemy 

dwie miejscowości kierunkowe, 

2) najbliższe    miasto      wojewódzkie   lub   najbliższe   miasto  na   prawach  powiatu 

w przypadku dróg wojewódzkich, 

3) najbliższe miasto z siedzibą powiatu w przypadku dróg powiatowych, 

4) inna miejscowość, jeżeli nie można podać nazwy miasta wojewódzkiego, 

powiatowego lub przejścia granicznego. 

Dopuszcza się stosowanie jako miejscowości kierunkowej nazwy miasta nie leżącego na danej 

drodze, pod warunkiem kontynuacji podawania miejscowości kierunkowej na całym ciągu dróg do 

niej prowadzących. 
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Dopuszcza się ustalenie jako miejscowości kierunkowej, zamiast nazwy najdalszego miasta 

wojewódzkiego,  nazwy  najbliższego  miasta wojewódzkiego lub nazwy miasta siedziby powiatu, 

a zamiast nazwy najbliższego miasta siedziby powiatu, nazwy kolejnego takiego miasta lub nazwy 

przejścia granicznego w przypadkach gdy: 

 droga jest drogą międzynarodową (oznaczoną znakiem E-16), 

 na danym   kierunku   istnieją   drogi   alternatywne  i   ruch   kierowany  jest  na  drogę 

o lepszych parametrach technicznych lub ruch powoduje mniejszą uciążliwość dla 

okolicznych mieszkańców lub środowiska naturalnego, 

 w mieście   będącym  siedzibą  powiatu  krzyżują  się  drogi  krajowe  lub wojewódzkie 

o dużym znaczeniu komunikacyjnym, 

 miasto jest tradycyjnie uznane jako kierunkowe ze względu na znaczenie turystyczne. 

Obok nazwy przejścia granicznego podaje się znak z literami „PL” oraz znak wyróżniający 

państwo, do  którego  prowadzi  przejście,  przyjęty  do  oznaczania pojazdów uczestniczących w 

ruchu międzynarodowym. Jeżeli przejście nie obsługuje wszystkich rodzajów pojazdów np. tylko 

pojazdy  o  określonej  dopuszczalnej   masie   całkowitej,  na    tablicach   przeddrogowskazowych 

i drogowskazach pod znakami wyróżniającymi państwa graniczne zaleca się umieszczanie 

informacji o rodzaju ograniczeń. Pod znakami wyróżniającymi państwa można umieścić miniaturę 

znaku F-20 wskazującego, dla jakich pojazdów przeznaczone jest przejście, lub znaku zakazu 

wskazującego, jakie rodzaje pojazdów nie są odprawiane na przejściu. 

Zaleca się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych umieszczanie nazwy 

dużego  miasta  sąsiedniego  państwa,  do którego prowadzi droga. Nazwę tę podaje się w języku 

oryginalnym, a w przypadku cyrylicy w transliteracji łacińskiej.   Z  prawej  strony  nazwy miasta 

w sąsiednim państwie podaje się znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów 

uczestniczących w ruchu międzynarodowym. Przykład taki przedstawiono na rys. 5.2.1. 

 

Rys. 5 2.1. Drogowskaz E-2a z nazwą miasta i znakiem wyróżniającym państwo 

Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych dopuszcza się podawanie dla 

danego kierunku dwóch nazw miejscowości, np.: 

 najbliższego miasta na prawach powiatu i miasta wojewódzkiego, 

 przejścia granicznego i najbliższego dużego miasta sąsiedniego państwa, 

 najbliższego miasta siedziby powiatu i miasta siedziby powiatu, w którym krzyżują się 

drogi krajowe. 

Jeżeli  droga  prowadzi  przez  miasto lub w jego pobliżu, na tablicach przeddrogowskazowych 

i drogowskazach tablicowych można umieścić dodatkowo informacje lokalne, np. nazwę 

dzielnic, informację o centrum, informację o obiekcie komunikacyjnym, nazwę ulicy itp. 

Proponowane zmiany: 

Dokonano zmiany zasad określania miejscowości kierunkowej poszczególnych kategorii dróg: 

1) najdalsze     miasto    wojewódzkie     leżące     na    szlaku     komunikacyjnym      krajowym 

i międzynarodowym dopuszcza się najbliższe miasto wojewódzkie jeżeli podajemy dwie 

miejscowości kierunkowe; 
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2) najbliższe miasto wojewódzkie lub najbliższe miasto na prawach powiatu; w przypadku dróg 

wojewódzkich; 

3) najbliższe miasto z siedzibą powiatu w przypadku dróg powiatowych; 

4) inna miejscowość, jeżeli nie można podać nazwy miasta wojewódzkiego, powiatowego lub 

przejścia granicznego. 

Wprowadzone zmiany podają informację o całym przebiegu danej kategorii drogi, a nie tylko 

odcinek do najbliższego miasta lub miejscowości. 

5.3. Zasady szczegółowe stosowania znaków kierunku i miejscowości 

5.3.1. Tablice przeddrogowskazowe 

5.3.1.1. Zasady ogólne 

Tablice przeddrogowskazowe, występujące jako odmiany znaku E-1, pokazane na rysunkach 

od 5.3.1.1 do 5.3.1. 11, stosuje się w celu wskazania kierującym, w formie schematycznej 

skrzyżowania, do jakich miejscowości prowadzą drogi wylotowe z tego skrzyżowania. Na 

znakach  tych  podaje  się  również  numery  dróg, ewentualnie ich rodzaj np. autostrada oraz, 

w razie potrzeby, inne informacje związane z drogą wylotową. 

Wymiary tablic zależą od liczby i rodzajów napisów, symboli, znaków itp. oraz od 

obowiązującej dla danej drogi grupy wielkości liter. 

 

Rys. 5.3.1.1. Tablica E-1 przed czteroramiennym skrzyżowaniem dróg krajowych 

 

Rys. 5.3.1.2. Tablica E-1 przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg międzynarodowych 

Wymiary podstawowych elementów tablicy przeddrogowskazowej, sposób rozmieszczenia 

treści i elementów znaku na tablicach opisano w punkcie 5.3.1.2. oraz pokazano na 

odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych w rozdziale 8.5. 
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Tablice przeddrogowskazowe, w zależności od ich zastosowania na drodze, dzielą się na: 

 tablice E-1 umieszczane na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, 

 tablice E-1a umieszczane na autostradach, 

 tablice E-1b umieszczane na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, przed 

wyjazdami z tych dróg na autostradę. 

Na tablicach przeddrogowskazowych podaje się: 

 schematyczny plan skrzyżowania z zaznaczeniem ustalonego pierwszeństwa 

przejazdu, 

 schematyczny plan wyjazdów na węźle drogowym, 

 nazwy miejscowości, 

 numery dróg, 

Dopuszcza się również umieszczanie znaków kategorii A, B, D na liniach oznaczających 

kierunek oraz informacji lokalnej i turystycznej (centrum, nazwa dzielnicy, obiektów 

komunikacyjnych itp.), a także - w prawym dolnym rogu - liczby oznaczającej odległość 

ustawienia tablicy od skrzyżowania lub początku pasa wyłączania na węźle. 

Układ graficzny kierunków na tablicy powinien odpowiadać rzeczywistemu układowi dróg na 

tym  skrzyżowaniu,  przy  czym przebieg  drogi  z  pierwszeństwem  oznacza się linią szerszą, 

a przebiegi dróg podporządkowanych liniami węższymi. 

Na jednej tablicy można umieścić nie więcej niż dwa znaki kategorii A, B lub D, dla każdego 

kierunku. 

W tym przypadku zmniejsza się ich wymiary do 40 cm średnicy (dla znaku B) lub długości 

podstawy (dla znaków A i D). 

Nazwy miejscowości umieszcza się według następujących zasad: 

 nazwę miejscowości kierunkowej dla kierunku z pierwszeństwem podaje się literami 

większymi o jedną grupę niż nazwy pozostałych miejscowości, 

 wielkości liter i cyfr określających numer drogi umieszczane przy nazwie 

miejscowości powinny być mniejsze o jedną grupę od wysokości liter nazwy tej 

miejscowości. 

Numerów dróg nie należy umieszczać na liniach oznaczających kierunek. 

Jeżeli droga ma również numer drogi międzynarodowej, to umieszcza się go obok numeru drogi 

krajowej zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.7 6. 

Na drogach poza miastami, nad tablicą przeddrogowskazową przed skrzyżowaniem z drogą 

podporządkowaną, umieszcza się znaki ostrzegawcze od A-6a do A-6c. Jeżeli tablice 

przeddrogowskazowe występują również na drogach podporządkowanych, umieszcza się nad 

nimi znak ostrzegawczy A-7, niezależnie od znaku umieszczonego bezpośrednio przed 

skrzyżowaniem. 
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Proponowane zmiany:  

Na tablicy przeddrogowskazowej przedstawiającej informację lokalną umieszczono nazwę 

miejscowości jeśli droga przebiega w terenie niezabudowanym. Uzupełnia i porządkuje to 

informację jaką otrzymuje kierowca. 

 

Rys. 5.3.1.3. Tablica E-1 przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg krajowych 

 

Rys. 5.3.1.4. Tablica E-1 przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym 

 

Rys. 5.3.1.5. Tablica E-1 ze znakiem ostrzegawczym 
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a) w obszarze zabudowanym 

 

b) poza obszarze zabudowanym 

Rys. 5.3.1 6. Tablica E-1 podająca informację lokalną 

 

Rys. 5.3.1.7. Tablica E-1 na początku drogi ekspresowej 

 

Rys. 5.3.1.8. Tablica E-1a I - na autostradzie przed węzłem ze zjazdem na drogę krajową 
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Rys. 5.3.1.9. Tablica E-1a II - na autostradzie przed węzłem ze zjazdem na drogę 

wojewódzką 

 

Rys. 5.3.1.10. Tablica E-1b na drodze krajowej ogólnodostępnej przed wjazdami na 

autostradę 

 

Rys. 5.3.1.11. Tablica E-1b  przed  węzłem,  na którym rozpoczyna się droga 

ekspresowa i następuje wjazd na autostradę 
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5.3.1.2. Zasady rozmieszczania informacji na tablicach przeddrogowskazowych 

Linia wskazująca drogę z pierwszeństwem powinna mieć szerokość 15 cm, a drogę 

podporządkowaną - 7,5 cm, zaś na tablicach umieszczanych na drogach ekspresowych, 

odpowiednio 20 cm i 10 cm. Rozmieszczenie na tablicy przeddrogowskazowej nazw 

miejscowości, znaków szlaku drogowego, informacji lokalnej i innej zależy od schematu 

skrzyżowania pokazanego na tablicy. Podstawową zasadą jest, aby nazwy miast kierunkowych 

łącznie z występującymi przed nimi numerami dróg umieszczone były centralnie lub 

symetrycznie  (w przypadku dwóch lub więcej miast  kierunkowych albo miasta kierunkowego 

i informacji lokalnej dla jednego kierunku) w stosunku do linii oznaczającej kierunek wylotu ze 

skrzyżowania. Oś pozioma numeru drogi (numerów dróg i numeru drogi z miniaturą znaku D-7 

lub D-9) powinna się pokrywać z osią poziomą liter dużych i cyfr pisma. Znaki kategorii A, B 

lub D umieszcza się odpowiednio na liniach wskazujących kierunki dróg; środek wysokości 

znaku powinien znajdować się w osi linii, na której jest umieszczony.  

Nazwy miast kierunkowych na tablicy przeddrogowskazowej umieszcza się według 

następujących zasad: 

1) dla kierunku z pierwszeństwem: 

a) jeżeli linia oznaczająca kierunek wylotu ze skrzyżowania umieszczona jest na lewej 

stronie tablicy pionowo lub ukośnie (skrzyżowanie typu „T” lub „Y”), to środek 

dolnej krawędzi numeru drogi E-15a - E-15e lub środek odcinka, na który składają 

się   długości   dolnych  krawędzi  numerów  dróg E-15a (E-15e, E-15d) i E-16 oraz 

szerokość odstępu między nimi, powinien znajdować się na przedłużeniu osi linii 

oznaczającej kierunek wylotu, 

b) jeżeli linia oznaczająca kierunek wylotu umieszczona jest na środku tablicy pionowo 

lub ukośnie (skrzyżowanie czterowylotowe i z ruchem po obwiedni), to środek 

odcinka wyznaczonego przez długość dolnej krawędzi jednego lub dwóch numerów 

dróg (E-15a lub E-15b) i długość nazwy miasta kierunkowego oraz odstępów między 

nimi, zwany inaczej odcinkiem pomiarowym, powinien znajdować się na 

przedłużeniu osi linii oznaczającej kierunek wjazdu, 

c) jeżeli linia oznaczająca kierunek wlotu umieszczona jest na prawej stronie tablicy 

pionowo lub ukośnie (skrzyżowanie typu „T” lub „Y”), to odcinek pomiarowy 

należy umieścić tak, aby z lewej strony przecięcia się przedłużenia osi linii 

oznaczającej kierunek wlotu pozostało od 0,5 do 0,8 długości tego odcinka, 

d) jeżeli  linia oznaczająca  kierunek wylotu  ze  skrzyżowania skierowana jest w prawo 

lub w lewo, nazwę miasta kierunkowego umieszcza się zgodnie z zasadą 

umieszczoną w punkcie 2 lit. a; jeżeli dla kierunku z pierwszeństwem należy podać 

dwie nazwy miast kierunkowych, to umieszcza się je jedna pod drugą według zasad 

określonych w lit. a, b lub c w odniesieniu do nazwy umieszczonej wyżej lub niżej, 

zależnie od potrzeb wynikających z konieczności estetycznego rozmieszczenia 

elementów graficznych tablicy; 

2) dla kierunku podporządkowanego: 

a) jeżeli linia oznaczająca kierunek wylotu umieszczona jest poziomo, to nazwę miasta 

umieszcza się centralnie w stosunku do osi poziomej (podłużnej) linii oznaczającej 

kierunek wylotu, tzn. oś pozioma liter dużych i cyfr napisu jest w osi linii 

oznaczającej kierunek wylotu; jeżeli trzeba podać dwie nazwy miast kierunkowych, 
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to umieszcza się je symetrycznie po obu stronach osi linii oznaczającej kierunek 

wylotu, 

b) jeżeli linia oznaczająca kierunek wylotu skierowana jest pionowo lub ukośnie, to 

nazwy   miejscowości   umieszcza   się tak, aby ich odcinki pomiarowe usytuowane 

w stosunku  do osi tej linii były zgodne z zasadami określonymi w punkcie 1 lit. a, b 

i c, z następującymi wyjątkami: 

 dla przypadków opisanych w punkcie 1 lit. a, jeżeli droga wylotowa nie ma numeru, 

odcinek pomiarowy należy umieścić tak, aby z lewej strony przedłużenia osi 

oznaczającej kierunek wylotu pozostawało od 0,2 do 0,5 długości tego odcinka, 

 dla przypadku opisanego w punkcie 1 lit. b (skrzyżowanie czterowlotowe), jeśli osie 

linii oznaczających kierunki wylotu są położone ukośnie do góry, to odcinki 

pomiarowe z nazwami miast należy umieścić w stosunku do osi tych linii tak, aby 

część odcinka pomiarowego od punktu przecięcia się z osią linii (w stronę linii 

oznaczającej kierunek z pierwszeństwem przejazdu) była nie dłuższa niż 0,2 do 0,5 

długości całego tego odcinka, 

c) jeżeli osie linii oznaczającej kierunek wylotów skierowane są skośnie w dół, to 

odcinek pomiarowy wyznacza się na górnej linii wiersza pisma. 

Odległość końca linii oznaczającej kierunek wylotu (grotu strzały) od górnej ramki oraz jej 

początku od dolnej obwódki tablicy nie może być mniejsza niż 2 gr. Odległość pomiędzy 

numerami krajowymi i międzynarodowymi wynosi 8 cm na tablicach stosowanych na drogach 

krajowych innych niż autostrady i 16 cm na tablicach stosowanych na autostradach. Miniatury 

znaków D-7 i D-9 umieszczane obok numerów dróg mają wspólną obwódkę i oddzielone są od 

siebie tylko linią pionową o szerokości równej grubości tej obwódki. Odległość nazwy 

miejscowości od numeru drogi wynosi minimum 2 gr, przy czym większa odległość powinna 

zależeć od ilości miejsca na tablicy na umieszczenie danego odcinka pomiarowego i od 

optycznego rozmieszczenia wszystkich elementów, ułatwiając jak najlepsze zrozumienie ich 

przez kierujących pojazdami. 

Podstawowe zasady rozmieszczania treści na tablicach przeddrogowskazowych pokazane są na 

rysunkach szczegółowych. 

5.3.1.3. Stosowanie tablic przeddrogowskazowych 

Tablice przeddrogowskazowe stosuje się: 

a) na drogach krajowych przed skrzyżowaniami z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 

b)  na drogach wojewódzkich o dużym znaczeniu komunikacyjnym przed 

skrzyżowaniami z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 

c)  na drogach innych niż wymienione w lit. a i b. 

 przed skrzyżowaniami o ruchu okrężnym lub jeżeli układ dróg na skrzyżowaniu jest 

skomplikowany i drogowskazy tablicowe nie dają kierującym pojazdami 

dostatecznej informacji. 

5.3.1.4. Umieszczanie tablic przeddrogowskazowych 

Tablice przeddrogowskazowe na drogach ogólnodostępnych umieszcza się w odległości: 

 od 150 m do 300 m przed skrzyżowaniem poza miastami, 
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 100 m przed skrzyżowaniem w miastach, a bliżej, jeżeli wymagają tego warunki 

lokalne i umieszczenie tablicy ułatwi orientację kierującym pojazdami. 

W miastach  dopuszcza  się też umieszczanie tablic przeddrogowskazowych poprzedzających, 

w odległości większej niż 100 m, podając na nich odległość od skrzyżowania lub pasa 

wyłączania. 

Przykłady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na drogach ogólnodostępnych 

pokazano na rysunkach od 5.3.1.1 do 5.3.1.6 i 5.3.1.10. 

Tablice przeddrogowskazowe na drogach ekspresowych umieszcza się w odległości:  

 I poprzedzającą w odległości 1500 m, 

 II zasadniczą w odległości 500 m, przy czym odległości te podaje się w prawym 

dolnym rogu tablicy. 

Przykłady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na drodze ekspresowej podano na 

rysunkach 5.3.1.7 i 5.3.1.11. 

Na autostradzie przed początkiem pasa wyłączania umieszcza się dwie tablice 

przeddrogowskazowe: 

 I poprzedzającą w odległości 1500 m, 

 II zasadniczą w odległości 500 m, przy czym odległości te podaje się w prawym 

dolnym rogu tablicy. 

Na strzałce symbolizującej drogę wyjazdową (łącznicę) na tablicy zasadniczej można umieścić 

znak uprzedzający o ograniczeniu prędkości, jeżeli odpowiadający mu znak znajduje się na tej 

drodze.  

Przykłady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na autostradzie oraz na innych 

drogach przed skrzyżowaniami z autostradą pokazano na rysunkach od 5.3.1.8. do 5.3.1.9. 

Proponowane zmiany: 

Dokonano zmiany umiejscowienia tablic przeddrogowskazowych przed węzłem na drodze 

ekspresowej.  Wprowadzono  jak  na  autostradzie tablicę przeddrogowskazową w odległości 

1500 m.  

Wprowadzenie dodatkowej tablicy przeddrogowskazowej wynika z:  

1. Dopuszczonych    maksymalnych   prędkości  na  drogach   ekspresowych,   większych   niż 

w niektórych krajach na autostradach, 

2. pełniejszą informację dla kierowców, 

3. w razie wprowadzenia oznakowania zjazdu na drogę alternatywną konieczne jest użycie 

dwóch tablic E-1 zmiennej treści. 
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5.3.2. Drogowskazy do miejscowości, szlaku komunikacyjnego lub dzielnicy miast 

5.3.2.1. Zasady ogólne 

Drogowskazy od E-2a do E-5 występujące w wielu odmianach stosuje się w celu wskazania 

kierującym pojazdami kierunku dojazdu do miejscowości lub dzielnic miast. 

Różne  rodzaje  drogowskazów  pokazane  są  na  rysunkach  od  5.3.2.1  do  5.3.4.12, 5.3.10.1 

i 5.5.4.2. Wymiary drogowskazów zależą od liczby i rodzajów napisów, znaków itp. oraz od 

obowiązującej dla danej drogi wielkości liter. 

Rozróżnia się następujące rodzaje drogowskazów do miejscowości lub dzielnicy miast: 

 drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f, 

 drogowskazy E-3 w kształcie strzały do miejscowości wskazujące numer drogi, 

 drogowskazy E-4 w kształcie strzały do miejscowości podające do niej odległość, 

 drogowskazy E-5 do dzielnicy miasta. 

Na skrzyżowaniach dróg ogólnodostępnych w przypadku, gdy na drodze podporządkowanej 

występują ograniczenia wyrażone znakiem B dopuszcza się na drogowskazach kierunkowych 

przy nazwach miejscowości stosowanie piktogramów znaków z grupy B (według rysunku 

5.3.2.1). 

 

Rys. 5.3.2.1. Drogowskaz E-2a wraz ze znakiem z grupy B 

 

Rys. 5.3.2.2. Drogowskaz E-2a z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych na 

jednym kierunku 

 
a) typu „Y” 
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b) dróg powiatowych 

Rys. 5.3.2.3. Drogowskaz E-2a na skrzyżowaniach 

 

Rys. 5.3.2.4. Drogowskaz E-2a wskazujący dojazd do drogi ekspresowej 

 

Rys. 5.3.2.5. Drogowskaz E-2a zawierający informację lokalną 

 

Rys. 5.3.2.6. Drogowskaz E-2c na autostradzie 
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Rys. 5.3.2.7. Drogowskaz E-2e wskazujący dojazd do autostrady 

5.3.2.2. Drogowskazy tablicowe 

W zależności od miejsca zastosowania drogowskazy tablicowe dzielą się na umieszczane: 

1) obok jezdni: 

 na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych (E-2a), 

 na autostradach (E-2c) dopuszczane tylko dla dwóch pasów na jezdni głównej, 

 na drogach  ogólnodostępnych i ekspresowych,  przed wjazdem na autostradę (E-2e); 

2) nad jezdnią: 

 na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych (E-2b), 

 na autostradach (E-2d), 

 na drogach  ogólnodostępnych i  ekspresowych  przed wjazdem na autostradę (E-2f). 

Drogowskazy  E-2a,  E-2c i E-2e  umieszcza się po prawej stronie jezdni, a drogowskazy E-2b, 

E-2d i E-2f nad jezdnią, w odległości do 50 m od skrzyżowania. Jeżeli na wlocie zastosowano 

pas wyłączania, to drogowskaz tablicowy umieszcza się na początku tego pasa. 

Drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f stosuje się w celu wskazania na skrzyżowaniu lub 

bezpośrednio przed nim numerów dróg i kierunków do miejscowości, a także dzielnic miast, 

obiektów  komunikacyjnych,  turystycznych,  wypoczynkowych itp. Drogowskazy tablicowe 

E-2a umieszcza się na: 

 drogach krajowych przed skrzyżowaniami z innymi  drogami  krajowymi i z drogami 

wojewódzkimi oraz powiatowymi i gminnymi, gdy istnieje potrzeba wskazania 

kierunku do miejscowości, 

 drogach wojewódzkich, powiatowych i drogach gminnych, przed skrzyżowaniami z 

innymi drogami. W miastach na drogach powiatowych i gminnych drogowskaz E-2 

umieszcza się tylko w sytuacjach, gdy istnieje konieczność wskazania kierunku do 

innej miejscowości, a nie można stosować drogowskazu E-4. 

Podaje się na nich: 

 nazwy  miejscowości  oraz  po  ich  lewej  stronie  numery  dróg  albo  numery dróg 

z miniaturami znaków D-7 lub D-9, jeżeli wynika to z zasad określonych w punkcie 

5.3.7, 

 informację lokalną, tj. nazwy miejscowości, dojazdy do centrum, dzielnic, ulic itp. 

oraz napis „Tranzyt” według zasad omówionych w punkcie 5.5, 

 strzałki wskazujące kierunek dróg na skrzyżowaniu, skierowane pod kątem 

odpowiadającym rzeczywistemu przebiegowi tych dróg. 

Strzałki skierowane na wprost, w lewo i skośnie w lewo umieszcza się po lewej stronie nazwy 

miejscowości; strzałki skierowane w prawo lub skośnie w prawo umieszcza się po prawej 
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stronie. Kierunki powinny być umieszczone, licząc od góry do dołu, w kolejności przeciwnej 

do ruchu wskazówek zegara, począwszy od kierunku na wprost. 

Jeżeli przy strzałce wskazującej kierunek podano więcej niż jedną nazwę miejscowości, to 

nazwy odnoszące się do poszczególnych kierunków należy oddzielić białymi poziomymi 

liniami o szerokości równej szerokości obwódki tablicy (rys. 5.3.2.2). Jeżeli nie spowoduje to 

zwiększenia wymiarów znaku, to numery szlaku drogowego powinny być umieszczane osiowo 

jeden pod drugim. 

Na drogowskazie E-2a można umieścić najwyżej sześć nazw miejscowości, przy czym dla 

jednego kierunku: 

 na drogach poza miastami dwie lub wyjątkowo trzy nazwy, 

 na drogach w miastach wyjątkowo cztery nazwy. 

Na  drogowskazach  stosowanych  na  skrzyżowaniach,  na  których  należy  podać informację 

o większej liczbie kierunków i nazw miejscowości kierunkowych, niż powyżej określono, 

umieszcza się wspólnie dla tych kierunków napis „Tranzyt” uzupełniony numerami dróg, 

według zasad określonych w punkcie 5.5.2.3. 

Inne przykłady drogowskazów tablicowych podane są na rysunkach od 5.3.2.3. do 5.3.2.7. 

Na drogowskazie E-2a umieszczonym na drodze krajowej lub wojewódzkiej na 

czterowlotowym skrzyżowaniu z drogą powiatową o małym znaczeniu komunikacyjnym lub 

gminną dopuszcza się stosowanie tylko informacji o miejscowościach położonych przy drodze 

powiatowej lub gminnej. 

Na autostradach umieszcza się, a na innych drogach szczególnie w miastach - zaleca się 

umieszczać, drogowskazy nad jezdnią, jeżeli uzasadnia to liczba pasów ruchu w danym 

kierunku - większa od dwóch, oraz jeżeli taka lokalizacja polepszy widoczność i zapewni 

lepszą czytelność drogowskazu (rys. 5.3.2.8). 

Dla znaków z grupy E-2 umieszczanych nad jezdnią na kierunku głównym należy w dolnej 

części znaku umieścić strzałki wskazujące kierunek ruchu, których liczba i usytuowanie musi 

odpowiadać przekrojowi drogi, którego te znaki dotyczą zgodnie z rysunkiem 5.3.2.8. 

 

a) E-2b na drodze ogólnodostępnej 
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b) E-2d na autostradzie (3 i 2 pasy na wprost) 

 

c) E-2f wskazujący dojazd do autostrady 

Rys. 5.3.2.8. Drogowskazy E-2 umieszczone nad jezdnią 

Poszczególne człony drogowskazów umieszczanych nad jezdnią mogą stykać się ze sobą lub 

nie. Tablice zawieszone nad autostradami i drogami ekspresowymi powinny mieć równy 

rozmiar pionowy, bez względu na różnicę w liczbie wierszy. Oś pionowa drogowskazu 

powinna się pokrywać z osią pionową pasa ruchu (pasów ruchu), którego drogowskaz dotyczy, 

oś pozioma zaś powinna się pokrywać z osią poziomą konstrukcji wsporczej. 

Na skrzyżowaniach, przed którymi ze względu na brak miejsca lub z powodu dużej liczby 

pasów ruchu (trzy lub więcej) nie zastosowano tablic przeddrogowskazowych, można stosować 

drogowskazy poprzedzające. Ich treść powinna być analogiczna do treści drogowskazu 

umieszczonego bezpośrednio przed skrzyżowaniem. 

Proponowane zmiany: 

Przedstawiono szczegóły usytuowania tablic E-2 nad jezdnią. 

Ujednolici to sposób rozmieszczenia tablic nad jezdnią dróg różnych kategorii. 

5.3.2.3. Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi 

Znak  E-3  drogowskaz  do  miejscowości  w  kształcie   strzały   wskazujący   numer  drogi 

(rys. 5.3.2.9) stosuje się w celu zapewnienia lepszej informacji o przebiegu drogi lub jako 

uzupełnienie informacji podanej na drogowskazach tablicowych, szczególnie w obrębie 

skrzyżowań innych niż o czterech wlotach. Drogowskazy E-3 stosuje się na drogach krajowych 
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i wojewódzkich. W obszarze zabudowanym drogowskazy E-3 można umieszczać na drogach 

wylotowych z miasta w celu wskazania kierunku do drogi krajowej lub wojewódzkiej. 

 

Rys. 5.3.2.9. Drogowskaz E-3 

Na drogowskazie E-3 podaje się informacje według zasad określonych w punkcie 5.3.2.2. 

Drogowskazy E-3 umieszcza się: 

 na odgałęzieniach dróg dwujezdniowych, 

 na skrzyżowaniach typu „T” dla potwierdzenia kierunku, 

 na  wylotach  ze  skrzyżowań  z  ruchem  okrężnym;  umieszcza  się je na wylotach 

w miejscu zapewniającym najlepszą widoczność dla kierującego pojazdem, 

 na skrzyżowaniu, gdy nie ma miejsca na umieszczenie przed skrzyżowaniem 

drogowskazu tablicowego. 

 

 

Rys. 5.3.2.10. Drogowskaz E-3 z dwiema nazwami miejscowości kierunkowych 

Drogowskazy E-3, z wyjątkiem umieszczonych w obrębie skrzyżowania dla potwierdzenia 

kierunku, umieszcza się po prawej stronie jezdni, w odległości do 50 m od skrzyżowania. Jeżeli 

na wlocie zastosowano pas wyłączania, to drogowskaz E-3 umieszcza się na początku tego 

pasa. 

Jeżeli na tablicy przeddrogowskazowej lub drogowskazie tablicowym podano dla jednego 

kierunku krajową i międzynarodową numeracją trasy oraz dwie nazwy miejscowości 

kierunkowych, to na drogowskazie E-3 powtarza się te nazwy (rys. 5.3.2.11). 

 

Rys. 5.3.2.11. Drogowskaz E-3 z dwiema nazwami miejscowości kierunkowych 

5.3.2.4. Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość 

Znak  E-4  drogowskaz  do  miejscowości  w  kształcie  strzały  podający  do niej odległość 

(rys. 5.3.2.12)  stosuje  się  na  skrzyżowaniach,  na  których  istnieje  potrzeba  wskazania 
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kierunku i odległości do miejscowości leżącej przy drodze powiatowej lub gminnej. 

Drogowskazy E-4 umieszcza się po prawej stronie jezdni w odległości do 50 m przed wjazdem 

na drogę, przy której położona jest miejscowość. Na skrzyżowaniu typu „T” dopuszcza się 

umieszczenie znaku na przedłużeniu osi kończącej się drogi. 

 

a) Dla kierunku w prawo 

 

b) Dla kierunku w lewo 

Rys. 5.3.2.12. Drogowskaz E-4 

Na drogowskazie E-4 podaje się nazwę miejscowości, do której prowadzi droga. Po prawej 

stronie nazwy podaje się liczbę kilometrów wskazującą odległość do centrum tej miejscowości. 

Zasady podawania odległości określono w punkcie 5.1. Na skrzyżowaniu nie należy stosować 

więcej niż dwóch znaków E-4. 

5.3.2.5. Drogowskaz do dzielnicy miasta lub miejscowości 

 

Rys. 6.3.2.13. Znak E-5 

Znak E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta lub miejscowości (rys. 5.3.2.13) stosuje się w celu 

wskazania dojazdu do dzielnicy lub ważnego dla podróżnych placu (ulicy) w mieście lub 

miejscowości. 

W celu wskazania dojazdu do dzielnicy śródmiejskiej stosuje się drogowskaz E-5a z napisem 

„Centrum” (rys. 5.3.2.14). 

 

Rys. 5.3.2.14. Znak E-5a 

Napisy dotyczące informacji lokalnej według zasad określonych odpowiednio w punktach 

5.3.1.1 i 5.3.2.2    mogą   być  umieszczane   również   na    tablicach   przeddrogowskazowych 

i tablicowych drogowskazach. 
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5.3.3. Oznakowanie tras alternatywnych 

5.3.3.1. Definicja i funkcje trasy alternatywnej 

Drogi szlakowe są to ciągi komunikacyjne wyznaczone przez autostrady, drogi ekspresowe 

oraz drogi wchodzące w skład sieci TEN-T (Transeuropejskich Sieci Transportowych). 

Drogami szlakowymi mogą być również drogi miejskie, podstawowego systemu 

komunikacyjnego o przekroju dwujezdniowym. Drogi szlakowe stanowią zasadnicze elementy 

sieci systemu drogowego przenoszące większość ruchu tranzytowego. 

Drogi  przejmujące czasowo ruch z odpowiadających im odcinków dróg szlakowych 

nazywamy trasami alternatywnymi. Powinny one spełniać kryteria określone w tomie II, części 

V, rozdz. 2. 

Prowadzenie trasy alternatywnej może być wykonane w dwóch wariantach: 

1) wariant trasy alternatywnej zamiennej z wykorzystaniem TKZT (Tablic 

Kierunkowych Zmiennej Treści) rodzaju zamiennego, modyfikujący istniejący układ 

sieci komunikacyjnej, 

2) wariant trasy alternatywnej warunkowej z wykorzystaniem TKZT (Tablic 

Kierunkowych Zmiennej Treści) rodzaju rozszerzonego, polegający na 

przekierowaniu części ruchu bez zmiany istniejącego układu komunikacyjnego. 

Pierwszy wariant: poprowadzenie  polegające   na   przejęciu   całości   ruchu   tranzytowego z 

odcinka drogi szlakowej, na którym występują utrudnienia. 

Drugi wariant: poprowadzenie polegające na przejęciu części ruchu drogowego z odcinka drogi 

szlakowej, na którym występują utrudnienia. W tym wypadku powinno się podać rodzaj 

utrudnienia wraz z konsekwencjami np.: stratami czasu. 

5.3.3.2. Zasady doboru tras alternatywnych 

Trasa alternatywna powinna zapewniać korzystniejsze warunkami ruchu od tych jakie czasowo 

występują na odpowiadającym jej odcinku drogi szlakowej. 

Powinna ona spełnić warunki eksploatacyjne zapewniające wystarczającą przepustowość 

przekroju drogi, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki stwarzające pozytywne 

subiektywne odczucia kierujących. Zaleca się, aby czas przejazdu trasą alternatywną był 

krótszy od czasu przejazdu odcinkiem drogi szlakowej powiększonego o straty czasu jakie na 

niej zaistniały z powodu utrudnień. 

5.3.3.3. Wymogi techniczne tras alternatywnych 

Trasy alternatywne powinny mieć zdolność przeniesienia części ruchu z odcinka drogi 

szlakowej. W przypadku, gdy nie jest możliwe skierowanie ruchu ciężkiego na trasę 

alternatywną, należy rozważyć możliwość skierowania na nią tylko ruchu, w skład którego 

wchodzą pojazdy o ograniczonym tonażu. 

Jako trasy alternatywne powinny być wyznaczane drogi klasy technicznej minimum G oraz 

drogi wyższych klas (GP, S i A). 
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W przypadku prowadzenia trasy alternatywnej drogą klasy A z odcinka drogi szlakowej klasy 

S lub A oraz przeprowadzenia trasy alternatywnej drogą klasy S z odcinka drogi szlakowej 

klasy S wymogi przepustowości i nośności są spełnione bez zastrzeżeń. 

W sytuacji, gdy droga alternatywna jest niższej klasy należy sprawdzić możliwość jej 

wykorzystania jako trasy alternatywnej i określić rodzaj pojazdów i poziom ruchu jaki może 

ona przenieść. 

5.3.3.4. Konstrukcja nawierzchni trasy alternatywnej 

Konstrukcja  nawierzchni    trasy  alternatywnej  powinna  zapewniać   przeniesienie  ruchu o 

nacisku 100 kN/oś i ruchu takiej samej kategorii lub o jedną kategorię niższego (np. droga 

szlakowa KR6, droga alternatywna KR5) niż droga szlakowa. 

5.3.3.5. Kryteria przepustowości trasy alternatywnej 

Przepustowość trasy alternatywnej wielopasowej powinna być wykorzystana maksymalnie na 

poziomie swobody ruchu C/D i o poziomie przepustowości przekroju drogi Q/C<0,8 dla 

przyjętej prędkości miarodajnej. 

Jeśli droga alternatywna jest dwupasową drogą dwukierunkową przepustowość powinna być 

wykorzystana maksymalnie na poziomie swobody ruchu D i poziomie przepustowości 

przekroju drogi Q/C<0,8 dla przyjętej prędkości miarodajnej.  

Warunki przepustowości trasy alternatywnej należy przyjąć na odcinkach o najmniejszej 

przepustowości liczonej metodą używaną przez zarządzającego ruchem (np.: HCM, HBS). 

5.3.3.6. Zasady przekierowania ruchu na trasę alternatywną 

Informacje dostarczane przez obszarowy systemu zarządzania ruchem lub odcinkowy system 

zarządzania ruchem na trasie głównej, powinny być podstawą do przekierowania ruchu na trasy 

alternatywne.  

Informacje mające wpływ na podjęcie decyzji o uruchomieniu trasy alternatywnej to: 

 redukcja czasu przejazdu danego odcinka, 

 poprawa subiektywnych warunków przejazdu, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zmniejszenie kosztów przejazdu, 

 zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. 

Informacje o uruchomieniu trasy alternatywnej, powinny być przekazywane uczestnikom ruchu 

drogowego na bieżąco w sposób nie pozostawiający wątpliwości o wyborze trasy. 

5.3.3.7. Zasady doboru miejscowości kierunkowych na trasach alternatywnych 

Jeżeli przebieg trasy alternatywnej prowadzi bezpośrednio do miejscowości docelowej to jako 

miejscowość kierunkową na tablicy przeddrogowskazowej E-1ZT (Tablica 

Przeddrogowskazowa E-1 Zmiennej Treści) i na tablicy drogowskazowej E-2ZT (Tablica 

Drogowskazowa E-2 Zmiennej Treści) trasy alternatywnej podajemy tę miejscowość. 

W przypadku, gdy przebieg trasy alternatywnej prowadzi ruch powrotnie na drogę szlakową to 

na tablicy przeddrogowskazowej E-1ZT i na tablicy drogowskazowej E-2ZT podajemy nazwę 
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najdalszej miejscowości o znaczeniu administracyjnym (powiat, gmina) leżącej na trasie 

alternatywnej. 

Gdy trasa alternatywna przebiega do następnego węzła na drodze szlakowej podajemy nazwę i 

nr węzła drogowego na którym trasa alternatywna „wraca” na drogę szlakową. Przebieg takiej 

trasy traktujemy jako stały objazd odcinka autostrady lub drogi ekspresowej i jest on 

oznakowany w sposób przedstawiony w rozdz. 5.3.8.6 z zastrzeżeniem, że trasa szlakowa jest 

zamknięta.  

 

Rys. 5.3.3.1 Schemat sterowania ruchem na trasie alternatywnej 
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5.3.3.8. Prowadzenie ruchu na trasie alternatywnej docelowej powracającej na drogę 

pierwotną 

Ruch na trasie alternatywnej docelowej jak i ruch na trasie alternatywnej na której podano nazwy 

miejscowości kierunkowych prowadzony jest przez stałe oznakowanie kierunkowe drogi 

pełniącej funkcję trasy alternatywnej. (rys. 5.3.3.1) 

W przypadku prowadzenia trasy alternatywnej „objazdu” bezpośrednio na węzeł 

komunikacyjny, ruch na tym odcinku prowadzony jest za pomocą stałego oznakowania 

kierunkowego objazdu. 

5.3.3.9. Oznakowanie zjazdu na trasę alternatywną 

Informacje o zjeździe na trasę alternatywną przekazywane są przez tablice kierunkowe –tablice 

przeddrogowskazowe E-1ZT i –tablice drogowskazowe E-2ZT o zmiennej treści, ustawione na 

drodze szlakowej przed węzłem drogowym, na którym jest zjazd na trasę alternatywną.  

Zasady rozmieszczenia tablic przeddrogowskazowych zmiennej treści i drogowskazu zmiennej 

treści są takie jak usytuowanie oznakowania stałego na węzłach drogowych. Schemat 

oznakowania węzłów przedstawiono w pkt. 5.4.2.3. (rys. 5.4.2.1. i rys. 5.4.2.2.). 

5.3.3.10. Symbole trasy alternatywnej 

Uruchomienie  tras  alternatywnych  na  węźle  sygnalizowane  jest  przez pokazanie tabliczki 

T-36a lub T-36b w zależności od zastosowanego systemu (rys. 5.3.3.2 i rys. 5.3.3.3) na dwóch 

tablicach przeddrogowskazowych E-1ZT i na tablicy drogowskazowej E-2ZT. 

 

Rys. 5.3.3.2 Tabliczka T-36a „trasa alternatywna” wyświetlana za pomocą ortogonalnej 

matrycy RGB 

 

Rys. 5.3.3.3 Tabliczka T-36b „trasa alternatywna” przedstawiana za pomocą 

graniastosłupów 
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5.3.3.11. Tablice kierunkowe o zmiennej treści 

Tablice kierunkowe o zmiennej treści mogą być wykonywane w technologii graniastosłupów 

tak, że stała tablica przeddrogowskazowa E-1ZT lub drogowskazowa E2-ZT zawiera na 

wydzielonej powierzchni znak o zmiennej treści wykonany w technologii graniastosłupów, 

ulegający  zmianie zgodnie  z  określonym algorytmem kierując ruch na trasę alternatywną. 

(rys. 5.3.3.4 rys. 5.3.3.5 rys. 5.3.3.6.) 

 
a) Stan podstawowy 

 
b) Po uruchomieniu trasy alternatywnej 

Rys. 5.3.3.4 Tablice przeddrogowskazowe E-1ZT wykonane w technologii 

graniastosłupów 

 

Rys. 5.3.3.5 Tablice  przeddrogowskazowe  E-1ZT  z  dodatkowym  polem  wykonany 

w technologii graniastosłupów 
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a) przed uruchomieniem 

 
a) po uruchomieniu 

Rys. 5.3.3.6 Tablice drogowskazowe E-2ZT wykonane w technologii graniastosłupów 

Tablica  przeddrogowskazowa  E-1ZT  drogowskazowa  E-2ZT  może być również wykonana 

z wykorzystaniem technologii LED na całej powierzchni lub na wydzielonej części tablicy 

stałej. Zastosowanie matryc ortogonalnych RGB umożliwi wyemitowanie dowolnie 

przygotowanego przekazu informacyjnego. (rys. 5.3.3.7, rys. 5.3.3.8, rys. 5.3.3.9) 

 
a) przed uruchomieniem 

 
b) po uruchomieniu 

Rys. 5.3.3.7 Tablica przeddrogowskazowa E-1ZT z zastosowaniem matryc 

ortogonalnych LED RGB 

 



321 

 

 
 

Rys. 5.3.3.8 Tablica przeddrogowskazowa E-1ZT z dodatkową tekstową matrycą 

ortogonalną LED RGB 

 

 
a) przed uruchomieniem 

 
b) po uruchomieniu 

Rys. 5.3.3.9. Tablice drogowskazowe E-2ZT z zastosowaniem matryc ortogonalnych 

LED RGB 

W każdym wypadku zaleca się informowanie kierujących za pomocą przedstawianych symboli 

(rys. 5.3.3.10) o przyczynie oraz, jeżeli to konieczne, o rodzaju pojazdów skierowanych na 

trasę alternatywną. 
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Rys. 5.3.3.10 Przykładowe tablice informujące o przyczynach przekserowania na trasę 

alternatywną 

5.3.3.12. Technologia, kształt i wymiary tablic kierunkowych o zmiennej treści 

Tablice  kierunkowe  o  zmiennej  treści   E-1ZT  i  E-2ZT  powinny  mieć  wymiary zgodne z 

tablicami kierunkowymi E-1 i E-2 dostosowanymi do rozmiarów umożliwiających przekazanie 

dodatkowych informacji. 

Rozmiary matryc przedstawiono na rys. 5.3.3.11 i rys. 5.3.3.12 

 

 

Rys. 5.3.3.11 Przykładowe matryce RGB dwuwierszowa 

 

Rys. 5.3.3.12 Przykładowe matryce RGB jednowierzszowa 
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Zmianę treści tablic kierunkowych E-1ZT i E-2ZT można uzyskać przez wydzielane obszary 

na których rozmieszczane są wyświetlacze RGB lub graniastosłupy na których można 

przedstawić informacje tekstowe lub symbole informujące o przyczynach przekierowaniu 

ruchu na trasę alternatywną. 

Wielkość doboru parametrów charakterystyki optycznej, wysokości liter, symboli 

generowanych na tablicach kierunkowych zmiennej treści powinna być zgodna z zasadami 

wymiarowania, które przedstawiono w tabeli 3.2.1, a grupy ich wielkości w tabeli 3.2.2. Litery 

na obszarach zmiennej treści powinny być w takiej samej grupie wielkości jak pozostałe litery 

na tablicy. 

Proponowana zmiana: 

W rozdziale 5.3.3 umieszczono informacje dotyczące dróg alternatywnych i ich oznakowania. 

Przedstawiono wymogi i zasady: 

1. doboru tras alternatywnych, 

2. techniczne, 

3. pod względem przepustowości organizacji ruchu, 

4. oznakowania. 

Rozwój sieci drogowej i zwiększenie ruchu wymusza na administracji nowe sposoby organizacji 

ruchu  drogowego.  W  obecnym  czasie  nie  ma  przepisów  określających  zasady wyznaczania 

i oznakowania dróg alternatywnych. 

5.3.4. Drogowskazy do obiektu komunikacyjnego lub użyteczności publicznej 

5.3.4.1. Zasady ogólne 

Znaki E-6, E-6a, E-6b i E-6c stosuje się w celu wskazania dojazdu do obiektów 

komunikacyjnych: lotnisk, dworców lub stacji kolejowych, dworców autobusowych oraz 

portów. Znaki według analogicznego wzoru jak znak E-6 stosuje się w celu wskazania dojazdu 

do jednostki policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów 

drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną. 

Na znaku umieszcza się symbol lub nazwę obiektu, którego dotyczy. Symbole powinny 

znajdować się przy prostokątnym boku strzały.  

Znaki umieszcza się po prawej stronie jezdni w odległości do 50 m od skrzyżowania. Jeżeli na 

wlocie skrzyżowania zastosowano pas wyłączania, to drogowskaz tablicowy umieszcza się na 

początku tego pasa. Na skrzyżowaniu typu „T” dopuszcza się umieszczanie znaku na 

przedłużeniu kończącej się drogi. 

Znaki umieszcza się przy drodze tranzytowej przechodzącej przez miejscowość lub w jej 

pobliżu. Jeżeli trasa dojazdowa zmienia kierunek, znaki umieszcza się na tych skrzyżowaniach, 

na których kierunek dojazdu ulega zmianie. 

Proponowana zmiana: 

Zrezygnowano z zapisu dotyczącego kierunku zwrotu symboli. Symbole powinny być takie same 

niezależnie od zwrotu strzały. Jeden symbol na znaku nie wpływa na jego treść i jest tak samo 

czytelny dla kierowcy. 
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5.3.4.2. Drogowskaz do lotniska 

Znak E-6 drogowskaz do lotniska (rys. 5.3.4.1) stosuje się w celu wskazania kierunku do 

lotniska (portu lotniczego). Na znaku obok symbolu umieszcza się nazwę lotniska np. 

„Okęcie”. Bezpośrednio przed dojazdem do poszczególnych obiektów portu lotniczego stosuje 

się odmiany drogowskazu E-6 z napisami wskazującymi rodzaj obiektu, itp. krajowy, cargo, 

odloty, nr terminalu itp. 

Dopuszcza się stosowanie samego symbolu samolotu w przypadku, gdy znak E-6 

zlokalizowany jest na tablicach kierunkowych. 

 

Rys. 5.3.4.1. Znak E-6. 

Proponowana zmiana: 

Zastąpiono napis „Port lotniczy” nazwą portu, bowiem taka sylwetka samolotu jest 

międzynarodowym symbolem portu lotniczego. Jednocześnie, gdy w sąsiedztwie występują różne 

lotniska, zastosowanie ich nazw ułatwi uczestnikom ruchu dotrzeć do właściwego portu. 

Proponowana zmiana jest uzasadniona względami ekonomicznymi. 

5.3.4.3. Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej 

 

a) do dworca kolejowego 

 

b) do stacji kolejowej z symbolem pociągu 

Rys. 5.3.4.2. Znak E-6a 

Znak E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej (rys. 5.3.4.2) stosuje się w celu 

wskazania kierunku do stacji kolejowej lub przystanku kolejowego obsługujących ruch 

pasażerski. Jeżeli znak wskazuje kierunek do stacji obsługujących wyłącznie ruch towarowy, 

na znaku umieszcza się odpowiedni napis np. „Dworzec towarowy”. 

5.3.4.4. Drogowskaz do dworca autobusowego 

 

 

Rys. 5.3.4.3. Znak E-6b 
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Znak E-6b drogowskaz do dworca autobusowego (rys. 5.3.4.3) stosuje się w celu wskazania 

kierunku  do dworca autobusowego.  Dopuszcza  się  stosowanie,  zamiast  symbolu,  napisu z 

nazwą przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw), którego pojazdy odprawiane są na dworcu, 

np. „PKS”. 

5.3.4.5. Drogowskaz do przystani promowej 

 

Rys. 5.3.4.4. Znak E-6c 

Znak E-6c drogowskaz do przystani promowej (rys. 5.3.4.4) stosuje się w celu wskazania 

kierunku do przystani promu morskiego (dworca morskiego) lub promu rzecznego. Na znaku 

podaje się nazwę miasta (portu), do którego kursują promy morskie, lub nazwę miasta 

kierunkowego leżącego na drodze w przypadku promu rzecznego. Jeżeli w danej miejscowości 

lub rejonie znajduje się kilka obiektów tego samego typu, wówczas dopuszcza się 

umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu. 

5.3.4.6. Drogowskazy z symbolami znaków informacyjnych 

W celu wskazania dojazdu do znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu obiektów 

oznaczonych znakami D-18 i od D-21 do D-34 można symbole tych znaków umieszczać na 

białym tle drogowskazów podających informację lokalną. W przypadku znaku D-18 umieszcza 

się jego miniaturę. 

 

Rys. 5.3.4.5. Znak. E-6d 

Na rysunku 5.3.4.5. pokazano przykład umieszczenia symbolu znaku D-30 na drogowskazie 

wskazującym kierunek w prawo, a na rysunku 5.3.4.6 - miniatury znaku D-18, na 

drogowskazie wskazującym kierunek na wprost. 

 

Rys. 5.3.4.6. Znak. E-6e 

5.3.4.7. Drogowskaz do obiektu przemysłowego 

 

Rys. 5.3.4.7. Znak E-6f 
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Drogowskaz do obiektu przemysłowego (rys. 5.3.4.7) stosuje się w celu wskazania właściwej 

drogi dojazdowej na teren dużego obiektu przemysłowego (np. huta, fabryka, kopalnia, 

stocznia) zajmującego rozległy teren. 

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt. 5.3.4.2). 

5.3.4.8. Drogowskaz do obiektów użyteczności publicznej 

 
a) do pogotowia ratunkowego 

 
b) urzędu administracji publicznej 

 
c) do punktu odpraw celnych 

 
d) do centrum handlowego 

Rys. 5.3.4.8. Drogowskazy E-6g 

Drogowskazy  do  obiektów  użyteczności  publicznej stosuje się w celu wskazania obiektów, 

w których świadczy się pomoc albo odbywa się obsługa administracyjna lub handlowa. 

Przykładowe  drogowskazy  obiektów  użyteczności  publicznej  pokazano  na rys. 5.3.4.8. 

5.3.5. Drogowskazy do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych 

5.3.5.1. Zasady ogólne 

Znaki od E-7 do E-12 i E-12a stosowane są w celu wskazania kierunku do obiektów 

turystycznych lub wypoczynkowych, takich jak przystań wodna, plaża, muzeum, zabytek 

kultury, zabytek przyrody, punkt obserwacyjny, szlak rowerowy itp. Napisy, symbole i obrzeże 

tych znaków są barwy brązowej. Na znakach do obiektu turystycznego można umieszczać 

także symbole obiektów oznaczonych znakami informacyjnymi. Dopuszcza się także 

podawanie informacji o dużym obiekcie przemysłowym. 

Znaki do obiektu umieszcza się po prawej stronie jezdni, w odległości do 50 m od 

skrzyżowania.  Odległość od ustawionego znaku  do  obiektu  nie może być większa niż 10 km. 

Dopuszcza się oznakowanie maksymalnie 2 obiektów w obrębie skrzyżowania. W przypadku 

występowania większej liczby obiektów turystycznych decyzję o wyborze podejmuje właściwa 

kapituła Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jeżeli na wlocie zastosowano pas wyłączania, 

to  drogowskaz   tablicowy  umieszcza  się  na  początku  tego pasa. Na skrzyżowaniu typu T 

dopuszcza się umieszczanie znaku na przedłużeniu kończącej się drogi. 
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Znaki umieszcza się przy drodze tranzytowej przechodzącej przez miejscowość lub w jej 

pobliżu. Jeżeli trasa dojazdowa zmienia kierunek, znaki umieszcza się na tych skrzyżowaniach, 

na których kierunek dojazdu ulega zmianie. 

5.3.5.2. Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi 

 

Rys. 5.3.5.1. Znak E-7 

Znak E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi (rys. 5.3.5.1) stosuje się w celu 

wskazania dojazdu do tego obiektu. 

Jeżeli w danej miejscowości lub rejonie znajduje się kilka obiektów tego samego typu, 

wówczas dopuszcza się umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu.  

 

Rys. 5.3.5.2. Znak E-7 wskazujący kierunek na wprost 

Na rysunku 6.3.5.2 pokazano drogowskaz E-7 wskazujący kierunek do przystani - na wprost 

przez skrzyżowanie. 

5.3.5.3. Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego 

Znak E-8 drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego (rys. 5.3.5.3) stosuje się w celu 

wskazania dojazdu do plaży lub miejsca kąpielowego. Stosowanie tego drogowskazu jest 

analogiczne jak drogowskazu E-7 opisanego w punkcie 5.3.5.2. 

 

Rys. 5.3.5.3. Drogowskaz E-8 

Na  znaku  E-8  zamiast  symbolu  plaży może  być  umieszczany symbol jeźdźca na koniu 

(rys. 5. 3.5.4) wskazujący kierunek do ośrodka jazdy konnej. 

 

Rys. 5.3.5.4. Drogowskaz E-8 z symbolem jeźdźca 
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5.3.5.4. Drogowskaz do muzeum 

 

Rys. 5.3.5.5. Drogowskaz E-9 

Znak E-9 drogowskaz do muzeum (rys. 5.3.5.5) stosuje się w celu wskazania dojazdu do 

muzeum. Na drogowskazie umieszcza się nazwę muzeum oraz nazwę miejscowości, jeżeli jest 

on ustawiony poza granicami administracyjnymi tej miejscowości. Drogowskaz E-9 umieszcza 

się na wniosek właściwego terytorialnie organu administracji państwowej do spraw kultury. 

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 5.3.5.2). 

5.3.5.5. Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury 

 

Rys. 5.3.5.6. Drogowskaz E-10 

Znak E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury (rys. 5.3.5.6) stosuje się w celu 

wskazania dojazdu do obiektu zabytkowego stanowiącego dobro kultury narodowej 

znajdującego się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt. 5.3.5.2). Na znaku E-10 

zamiast symbolu zamku mogą być umieszczane symbole: 

 kościoła (rys. 5.3.5.7), jeżeli znak wskazuje kierunek do zabytkowego obiektu o 

charakterze sakralnym - kościoła, katedry, bazyliki, cerkwi itp., 

 cmentarza (rys. 5.3.5.8), jeżeli znak wskazuje dojazd do zabytkowego cmentarza lub 

miejsca martyrologii. 

 

Rys. 5.3.5.7. Drogowskaz E-10 z symbolem kościoła 

 

Rys. 5.3.5.8. Drogowskaz E-10 z symbolem cmentarza 
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5.3.5.6. Drogowskaz do zabytku przyrody 

 

Rys. 5.3.5.9. Drogowskaz E-11 

Znak E-11 drogowskaz do zabytku przyrody (rys. 5.3.5.9) stosuje się w celu wskazania obiektu 

uznanego za pomnik przyrody i umieszcza na wniosek właściwego terytorialnie Konserwatora 

Przyrody.  

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 5.3.5.2). 

Na znaku E-11 zamiast symbolu drzewa mogą być umieszczane symbole: 

 groty (rys. 5.3.5.10), jeżeli znak wskazuje kierunek do groty lub jaskini, 

 skały (rys. 5.3.5.11), jeżeli znak wskazuje dojazd do zabytków przyrody 

nieożywionej, 

 ostoi ptaków (rys. 5.3.5.12), jeżeli znak wskazuje dojazd do rezerwatu (ostoi 

ptaków). 

 

Rys. 5.3.5.10. Drogowskaz E-11 z symbolem groty 

 

Rys. 5.3.5.11. Drogowskaz E-11 z symbolem skały 

 

Rys. 5.3.5.12. Drogowskaz E-11 z symbolem ostoi ptaków 

5.3.5.7. Drogowskaz do punktu widokowego 

 

Rys. 5.3.5.13. Drogowskaz E-12 

Znak E-12 drogowskaz do punktu widokowego (rys. 5.3.5.13) stosuje się w celu wskazania 

dojazdu do punktu, z którego istnieje dogodna możliwość obserwacji rejonów o walorach 

krajobrazowych.  

Zasady jego stosowania są takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 5.3.5.2). 
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5.3.5.8. Drogowskaz do szlaku rowerowego lub pieszego 

 

Rys. 5.3.5.14. Drogowskaz E-12a 

Znak E-12a drogowskaz do szlaku rowerowego (rys. 5.3.5.14) stosuje się w celu wskazania 

dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla 

rowerów. Znak E-12a może zawierać symbol znaku R-4 jak wskazano na rys. 7.2.2.8 w pkt 

7.2.2.6. 

 

Rys. 5.3.5.15. Drogowskaz E-12a do szlaku turystyki pieszej 

Na  znaku  E-12a  zamiast  symbolu  roweru  może  być  umieszczany symbol trasy pieszej 

(rys. 5.3.4.15) wskazujący kierunek do rozpoczynającego się lub przebiegającego w pobliżu 

szlaku turystyki pieszej. 

5.3.6. Tablica kierunkowa 

Znak E-13 tablica kierunkowa  (rys. 5.3.6.1)  stosuje  się  w celu potwierdzenia kierunku drogi 

i podania odległości do miejscowości na niej wymienionych. 

 

 

Rys. 5.3.6.1. Znak E-13 

Na tablicy E-13 (rys. 5.3.6.1) podaje się: 

 w górnym wierszu - nazwę miejscowości kierunkowej,  

 w dolnym wierszu - nazwę miejscowości leżącej przed miejscowością kierunkową, 

siedziby gminy lub powiatu, lub o znaczeniu turystycznym lub położonej na 

skrzyżowaniu z drogą krajową lub wojewódzką,  

 wyrażone w kilometrach odległości do centrum wymienionych miejscowości.  

Jeżeli  przed  miejscowością  kierunkową nie ma innej miejscowości, to stosuje się tablicę E-13 

podającą tylko nazwę tej miejscowości. 
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Tablice kierunkowe stosuje  się  poza  obszarem  zabudowanym  na  drogach  wojewódzkich i 

powiatowych.  

Tablice E-13 umieszcza się: 

 w odległości 50-100 m za znakiem E-18,  

 za skrzyżowaniem z drogą krajową, wojewódzką lub powiatową o dużym znaczeniu 

komunikacyjnym,  

 pośrodku odcinka, na którego krańcach są umieszczone tablice kierunkowe lub tablice 

szlaku drogowego, jeżeli długość tego odcinka przekracza 20 km. 

Proponowane zmiany: 

Zmieniono układ miejscowości na tablicy kierunkowej (od najdalszej do najbliższej). 

Nowy układ nazw miejscowości odpowiada nazwom miejscowości podawanym na tablicach 

drogowskazowych. 

Zmiany tablic nie będą stanowiły obciążenia finansowego, gdyż wymieniana będzie następowała 

po zużyciu obecnie ustawionych tablic. 

5.3.7. Tablica szlaku drogowego 

5.3.7.1. Zasady ogólne 

Znak E-14 tablica szlaku drogowego (rys. 5.3.7.1, rys. 5.3.7.2 i  rys.  5.3.7.3) stosuje się w celu 

potwierdzenia przebiegu drogi krajowej, podania jej numeru (numerów), głównych 

miejscowości leżących na danym szlaku i odległości do nich. 

 

 

Rys. 5.3.7.1. Tablica E-14 

Dopuszcza  się  także  stosowanie  znaków  szlaku  drogowego  na  drogach wojewódzkich o 

dużym znaczeniu komunikacyjnym. 
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Rys. 5.3.7.2. Tablica E-14 z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych 

Wymiar tablicy E-14 zależy od liczby podawanych informacji oraz wielkości liter i cyfr 

ustalonych dla danego rodzaju drogi. 

Znak E-14 tablica szlaku drogowego na drodze ekspresowej stosuje się w celu wskazania 

miejscowości leżących wzdłuż drogi ekspresowej oraz najbliższego węzła drogowego. Tablice 

szlaku drogowego E-14 umieszczane na drodze ekspresowej mają tło koloru zielonego. 

 

Rys. 5.3.7.3 Znak E-14a 

Znak E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie stosuje się w celu wskazania 

miejscowości leżących wzdłuż autostrady oraz najbliższego węzła drogowego. Kolor tła znaku 

E-14a  umieszczanego  na  autostradzie  jest  niebieski.  Przykład  pokazano  na  rysunku 

5.3.7.4 i 5.3 7.5. 
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Rys. 5.3.7.4 Znak E-14a 

 

Rys. 5.3.7.5 Znak E-14a 

5.3.7.2. Zasady rozmieszczania informacji na tablicy szlaku drogowego 

W górnej części tablicy umieszcza się znak z numerem drogi krajowej oraz znak z numerem 

szlaku międzynarodowego, jeżeli droga ma również taki numer. Znak (znaki) z numerem drogi 

umieszcza się centralnie w stosunku do osi pionowej tablicy. Zasadniczą treść tablicy E-14 

stanowi wykaz głównych miejscowości leżących na danym szlaku oraz, wyrażone w 

kilometrach, odległości do nich. Liczba miejscowości powinna być tak dobrana, aby liczba 

wierszy podających ich nazwy nie przekraczała czterech na drogach ogólnodostępnych dla 

jednego szlaku drogowego. 

Jeżeli na tablicy szlaku drogowego miejscowość podawana jest tylko dlatego, że znajduje się w 

niej skrzyżowanie z inną drogą krajową, po prawej stronie nazwy miejscowości zaleca się 

umieszczanie numeru krzyżującej się drogi. 
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W przypadku wewnętrznych granic Unii Europejskiej podaje się miejscowość, która jest 

kierunkową w państwie sąsiednim. Obok nazwy miejscowości podaje się wyróżnik tego 

państwa. 

5.3.7.3. Nazwy miejscowości oraz węzłów na tablicy szlaku drogowego 

Dobór nazw miejscowości ustala się po szczegółowej analizie ich znaczenia komunikacyjnego 

i gospodarczego. Na tablicach szlaku drogowego podaje się:  

 w wierszu górnym - nazwę miejscowości kierunkowej stanowiącej siedzibę 

województwa, powiatu, lub nazwę przejścia granicznego jeżeli szlak prowadzi za 

granicę, lub nazwę miasta sąsiedniego państwa za przejściem granicznym, 

 w wierszu dolnym: 

- nazwę najbliższej miejscowości stanowiącej siedzibę powiatu lub gminy, 

miejscowości  o  znaczeniu turystycznym,  miejscowości na skrzyżowaniu z drogą 

krajową lub wojewódzką, 

- lub symbol najbliższego węzła drogowego z jego numerem jeśli ma ważne 

znaczenie komunikacyjne, 

 w wierszach pośrednich - nazwy miast o znaczeniu administracyjnym, turystycznym 

lub komunikacyjnym, w tym nazwę kierunkowego, jeżeli nie jest podawane w 

wierszu dolnym lub górnym.  

Dopuszcza się umieszczenie na tablicy szlaku drogowego nazwy miejscowości znajdującej się 

przy innej drodze. Z lewej strony nazwy miejscowości umieszcza się numer drogi, przy której 

jest położona. Na odcinkach dróg o wspólnym przebiegu w dolnej części tablicy szlaku 

drogowego umieszcza się informacje o numerze drogi i nazwie do dwóch miejscowości, 

kierunkowej i miasta o znaczeniu administracyjnym oddzielone białą linią. 

Proponowane zmiany: 

Zmieniono kolejność przedstawiania miejscowości na tablicach szlaku drogowego umieszczając 

miejscowości kierunkowe na samej górze. Miejscowości bliższe umieszcza się zgodnie z zasadą 

„im mniejsza odległość do miejscowości tym umieszczona jest niżej”. 

Za takim umieszczeniem nazw miejscowości przemawia zgodność z miejscowościami 

przedstawionymi na tablicach kierunkowych. 

Ułatwia orientację w układzie drogowym kierowcom poruszającym się na długich trasach nie 

znających nazw lokalnych miejscowości. Kierowca w pierwszej kolejności ma podawaną 

informację o kierunku szlaku drogowego, a nie informację lokalną, która nie ma dla niego 

większego znaczenia. 

Taki sposób przedstawiania informacji stosowany jest w wielu krajach europy o wyższej kulturze 

komunikacyjnej np.: w Niemczech. 

Zmiany tablic nie będą stanowiły obciążenia finansowego, gdyż wymiana będzie następowała po 

zużyciu obecnie ustawionych tablic.  
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5.3.7.4. Umieszczanie tablic szlaku drogowego 

Tablice szlaku drogowego umieszcza się na drogach krajowych: 

 przy wylotach z miast siedzib powiatów grodzkich oraz innych, o ważnym znaczeniu 

gospodarczym lub turystycznym, 

 za skrzyżowaniami (węzłami) z innymi  drogami  krajowymi oraz wojewódzkimi o 

dużym znaczeniu komunikacyjnym, 

w następujących miejscach: 

a) około 100 m za wyjazdem z miejscowości, 

b) 250 m za końcem pasa włączania na drogach ekspresowych, 

c) 300 m za końcem pasa włączania przy głównej jezdni autostrady. 

Liczba miejscowości na znaku E-14 i E-14a powinna być tak dobrana, aby liczba wierszy 

podających ich nazwy nie przekraczała czterech dla jednego szlaku drogowego. 

5.3.8. Znaki z numerem drogi 

5.3.8.1. Zasady ogólne 

Znaki z numerem  drogi  stosuje  się  samodzielnie  lub umieszcza się na znakach kierunku w 

celu wskazania dróg krajowych lub wojewódzkich. Numerów dróg pozostałych kategorii nie 

umieszcza się na znakach drogowych. 

5.3.8.2. Znak z numerem drogi krajowej 

Znak E-15a numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 115 kN o tle barwy 

czerwonej z  białą ramką tarczy znaku i napisie barwy białej (rys. 5.3.5.1), znak E-15f numer 

drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 100 kN o tle barwy czerwonej  z  biało-

czarną  ramką  tarczy znaku i napisie barwy białej (rys. 5.3.8.2), znak E-15g numer drogi 

krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 80 kN  o tle barwy czerwonej  z  czarną 

ramką  tarczy  znaku i napisie barwy białej (rys. 5.3.8.3), stosuje się w celu wskazania 

przebiegu drogi krajowej oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tę drogę. 

Na drogach oznaczonych tymi znakami dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej 

nieprzekraczającym 115 kN (znak E-15a), 100 kN (znak E-15f) albo 80kN (znak E-15g) i 

odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi sieć dróg 

krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach, chyba że znak 

B-19 określa inny dopuszczalny nacisk osi pojazdu.  

 

 
a) z numerem jednocyfrowym 
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b) z numerem dwucyfrowym 

Rys. 5.3.8.1. Znak E-15a 

 

Rys. 5.3.8.2. Znak E-15f 

 

Rys. 5.3.8.3. Znak E-15g 

Komentarz:  

Zwiększono naciski na oś do obecnie obowiązujących na drogach krajowych. 

Do obliczenia nawierzchni używa się obecnie pojazdów o nacisku 100 kN/oś i 115 kn/oś. 

5.3.8.3. Znak z numerem drogi wojewódzkiej 

Znak E-15b numer drogi krajowej (rys. 5.3.8.4) stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi 

wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę. Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza się 

ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 80 kN. 

 

Rys. 5.3.8.4. Znak E-15b 

 

Rys. 5 3.8.5. Znak E-15e 

Znak E-15e numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 100 kN, dopuszczalnym nacisku osi 

pojazdu” (rys. 5.3.8.5) stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi lub wjazdu na drogę 

wojewódzką, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej 

nieprzekraczającym 100 kN. 
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5.3.8.4. Znak z numerem autostrady 

 

Rys. 5.3.8.6. Znak E-15c 

Znak E-15c numer autostrady (rys. 5.3.8.6) stosuje się w celu wskazania przebiegu autostrady 

lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do autostrady po lewej stronie 

umieszcza się znak D-9 (rys. 5.3.8.7). 

Jeżeli  istnieje  konieczność  wskazania  dojazdu do autostrady, drogi ekspresowej, krajowej 

lub  wojewódzkiej  na  drogach  od  niej  oddalonych, dopuszcza się stosowanie drogowskazu 

w kształcie strzały ze znakiem D-9, numerem drogi i odległością do jej najbliższego węzła lub 

skrzyżowania (rys. 5.3.8.8). 

 

Rys. 5.3.8.7. Znak E-15c z miniaturą znaku D-9 

 

Rys. 5.3.8.8. Drogowskaz w kształcie strzały do drogi 

5.3.8.5. Znak z numerem drogi ekspresowej 

Znak E-15d numer drogi ekspresowej (rys. 5.3.8.9) stosuje się w celu wskazania przebiegu 

drogi ekspresowej lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do drogi 

ekspresowej, po lewej stronie znaku E-15d umieszcza się znak D-7 (rys. 5.3.8.10). 

 

Rys. 5.3.8.9. Znak E-15d 

 

Rys. 5.3.8.10. Znak E-15d z miniaturą znaku D-7 
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5.3.8.6. Stały objazd odcinka autostrady lub drogi ekspresowej 

Trwale ustawiony objazd, to objazd międzywęzłowego odcinka autostrady lub drogi 

ekspresowej, zaprojektowany, wytyczony i oznakowany na stałe, jako objazd, którego 

funkcjonowanie następuje w sytuacjach wyjątkowych. Wytyczenie takich objazdów, z których 

każdy zaopatrzony jest w swój kolejny numer, zapewnić ma odbywanie się ruchu i 

rozładowywanie potencjalnych zatorów w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących 

zamknięciem ruchu na odcinku międzywęzłowym. Uruchomienie danej trasy objazdowej 

następuje na podstawie doraźnych decyzji służb regulujących ruchem – w porozumieniu z 

zarządem drogi. 

 

 

 

Rys. 5.3.8.11. Znak E-15h z numerem objazdu odcinka międzywęzłowego autostrady 

 

 

 

Rys. 5.3.8.12. Znak E-15i z numerem objazdu odcinka międzywęzłowego drogi 

ekspresowej 

Znak F-9c (rys. 5.3.8.11.) stosuje się w celu wskazania przebiegu objazdu czasowo 

nieprzejezdnego   odcinka   autostrady bądź  drogi  ekspresowej.  Znak  stosuje  się  wyłącznie 

z tablicą o zmiennej treści nadającą informację o nieprzejezdności najbliższego odcinka między  

węzłami.  Celem  oznakowania  stałego  objazdu  autostrad  stosuje  się znak E-15h w kolorze 

niebieskim,  a  dla  oznakowania  stałego  objazdu  dróg  ekspresowych  stosuje się znak E-15i 

w kolorze zielonym (rys. 5.3.8.12.). 

Zaleca  się  wytyczenie   objazdów   stałych  za  pomocą  znaków E-15h i E-15i na   odcinkach 

o  zwiększonym  prawdopodobieństwie   wystąpienia   poważnych   utrudnień. W takim 

przypadku należy przewidzieć możliwość wskazania objazdu za pomocą znaków ZZT (Znaki 

Zmiennej Treści) zalecając opuszczenie w miarę możliwości jezdni głównej autostrady lub 

drogi ekspresowej na węzłach poprzedzających. 
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Znaki  E-15h i E-15i umieszcza się według takich samych zasad jak umieszcza się znaki E-15a 

z numerem drogi. Znaki E-15h i E-15i umieszcza się jako element tablic kierunkowych zgodnie 

z zasadami opisanymi w części I w punkcie nr 6.3.8.6. 

Proponowane zmiany: 

Oznakowanie dotyczy tras objazdów przygotowanych na wypadek incydentalnie zaistniałej 

nieprzejezdności (np. zdarzenie drogowe) określonych fragmentów autostrad lub dróg 

ekspresowych. 

Jest to propozycja oznakowania stałych objazdów dlatego w aktualnie nie ma przepisów 

określających zasady wyznaczania i oznakowania tras objazdów. 

5.3.8.7. Znak szlaku drogowego z numerem drogi międzynarodowej 

 

Rys. 5.3.8.13. Znak E-16 

Znak E-16 numer szlaku międzynarodowego (rys. 5.3.8.13) stosuje się w celu poinformowania 

kierujących pojazdami, że droga krajowa jest także drogą międzynarodową.  

Znaki E-16 stosuje się na wszystkich drogach międzynarodowych. Numery oznaczające te 

drogi powinny występować zawsze jako uzupełnienie numerów dróg krajowych bądź na 

samodzielnych znakach umieszczanych pod znakiem szlaku drogi krajowej (rys. 5.3.8.14), 

bądź jako numery (miniatury) stosowane na innych znakach kierunku, jak pokazano na 

rysunkach: 5.3.1.2, 5.3.1.4, 5.3.2.3 lit. a, 5.3.2.11, 5.3.7.2, 5.3.7.3, 5.3.7.4 i 5.3.7.5. 

 

 

Rys. 5.3.8.14. Znak E-16 jako uzupełnienie znaku E-15a 

Znaki E-16 umieszcza się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych: 

 na początku i końcu drogi oznaczonej numerem drogi międzynarodowej, 

 przed i za skrzyżowaniem, na którym droga krajowa będąca drogą międzynarodową 

krzyżuje się z inną drogą krajową. 

5.3.8.8. Stosowanie znaków z numerem drogi 

Znaki  z  numerami  dróg  stosuje  się  na  znakach kierunku na skrzyżowaniach dróg krajowych 

i wojewódzkich pomiędzy sobą. Znaki te jako samodzielne należy stosować możliwie często w 

miejscach, w których mogą powstać wątpliwości co do przebiegu drogi. 

Nie należy stosować znaków z grupy E-15 w przypadkach, gdy za skrzyżowaniem ustawiono 

tablicę szlaku drogowego E-14. 
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5.3.8.9. Umieszczanie znaków z numerem drogi 

Znaki z numerami dróg, również z tabliczką T-34, umieszcza się: 

a) samodzielnie, w odległości do 50 m: 

 za  skrzyżowaniem,  bez względu   na   rodzaj  obszaru, dla potwierdzenia kierunku, 

a szczególnie jeżeli szlak zmienia kierunek na skrzyżowaniu oraz w przypadkach, 

gdy układ skrzyżowania może stwarzać wątpliwości co do przebiegu szlaku, 

 przed skrzyżowaniami w obszarze zabudowanym, jeżeli zmiana przebiegu szlaku nie 

jest sygnalizowana tablicami przeddrogowskazowymi oraz drogowskazami 

tablicowymi, 

b) na  tablicach  przeddrogowskazowych, drogowskazach tablicowych i drogowskazach 

w kształcie strzały do miejscowości wskazujących numer drogi oraz na tablicach 

szlaku drogowego - jako jeden z elementów treści tych tablic. 

Wysokość znaków E-15a, E-15b, E-15c, E-15d, E-15e, E-15f i E-15g stosowanych 

samodzielnie  wynosi  300 mm.  Wymiary  znaków  stosowanych  samodzielnie  są określone 

w tabeli 8.5.3 (oznaczone gwiazdką). 

Jeżeli istnieje potrzeba wskazania przebiegu drogi na skrzyżowaniu, to obok numeru drogi 

umieszcza się strzałkę kierunkową. Przykłady odmian znaków ze strzałkami przedstawiono na 

rys. od 5.3.8.15 do 5.3.8.17. 

 
a) skierowaną w lewo 

 
b) skierowaną skośnie w lewo 

Rys. 5.3.8.15 Znak E-15a z numerem drogi krajowej ze strzałką 

 

Rys. 5.3.8.16. Znak E-15e ze strzałką skierowaną w prawo 

 

Rys. 5.3.8.17. Znak E-15b z numerem drogi wojewódzkiej ze strzałką skierowaną na 

wprost 

5.3.8.10. Tabliczka T-34 

Tabliczka T-34 wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną posiada tło 

barwy pomarańczowej z białą ramką tarczy tabliczki i symbol urządzenia instalowanego w 
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pojeździe samochodowym na potrzeby systemu poboru opłat barwy czarnej. Lico tabliczki 

powinno być wykonane z folii odblaskowej typu 2. 

Tabliczkę T-34 (rys. 5.3.8.18) umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem 

elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej 

E-15d lub innej drogi krajowej E-15a albo E-15f albo E-15g, występującym samodzielnie. 

 

Rys. 5.3.8.18. Tabliczka T-34 

5.3.9. Miejscowość 

Znak E-17 miejscowość (rys. 5.3.9.1) stosowany jest w celu wskazania kierującym, że 

wjeżdżają do określonej znakiem miejscowości. Znak  E-17  ma  wysokość  530 mm, a długość 

podstawy zależy od długości nazwy miejscowości i powinna wynosić co najmniej 1000 mm. 

 

Rys. 5.3.9.1. Znak E-17 

Znaki E-17 umieszcza się na granicy administracyjnej miejscowości. 

Jeżeli granica pomiędzy miejscowościami przechodzi wzdłuż drogi, to znak wskazujący 

miejscowość położoną po lewej stronie drogi umieszcza się po lewej stronie drogi. 

Jeżeli granica miejscowości pokrywa się z granicą obszaru zabudowanego i znak E-17 

umieszcza się razem ze znakiem D-42, wówczas znak D-42 umieszcza się pod znakiem E-17. 

5.3.10. Koniec miejscowości 

 

Rys. 5.3.10.1. Znak E-18 
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Znak E-18   koniec miejscowości  (rys. 5.3.10.1)    stosuje   się   w   celu   wskazania   wyjazdu 

z miejscowości. Znak E-18 umieszcza się w tym samym przekroju drogi co znak E-17. 

Na jezdniach dwukierunkowych dopuszcza się umieszczanie znaku E-18 po lewej stronie drogi 

na odwrocie tablicy E-17. 

W przypadku gdy dwie miejscowości położone przy drodze łączą się ze sobą, nie stosuje się 

znaku E-18 w miejscu ich granicy. 

5.3.11. Obwodnica 

Znak E-19a obwodnica (rys. 5.3.11.1) stosuje się w celu wskazania kierunku do obwodnicy 

miasta. Znak stosuje się na drogach doprowadzających ruch do obwodnicy klasy GP, G lub Z. 

 

Rys. 5.3.11.1 Znak E-19a 

5.3.12. Tablice węzłów drogowych i wyjazdów z autostrad i dróg ekspresowych 

Znak  E-20  tablica  węzła  drogowego  z  symbolem,  nazwą i  numerem  węzła  (rys. 5.3.12.1 

i rys. 5.3.12.2) lub tablica E-20a z symbolem i numerem węzła na autostradzie lub drodze 

ekspresowej stosowana jest w celu uprzedzenia kierujących pojazdami o zbliżaniu się do węzła 

drogowego na autostradzie lub drodze ekspresowej. 

Z lewej strony należy podać symbol i numer węzła. W górnej części tablicy należy podać 

nazwę węzła, w dolnej części - odległość do tego węzła z dokładnością do 100 m. Tablicę 

umieszcza się w odległości 3000 m na autostradzie i drodze ekspresowej przed początkiem 

pasa    wyłączania.  W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  ustawienie  tablicy  E-20 

w mniejszej odległości od węzła. 

 

Rys. 5.3.12.1. Tablica E-20 na drodze ekspresowej. 

 

Rys. 5.3.12.2. Tablica E-20 na autostradzie 
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a) dla dróg ekspresowych 

 
b) dla autostrad 

Rys. 5.3.12.3. Tablica E-20a z symbolem i numerem węzła na autostradzie lub drodze 

ekspresowej 

Tablica E-20a zawiera symbol węzła oraz jego numer (rys. 5.3.12.3). Tablicę E-20a należy 

stosować zamiast tablicy E-20 jeżeli węzeł nie ma przypisanej nazwy własnej. Tablicę E-20a 

umieszcza się w odległości 3000 m przed początkiem pasa wyłączania, którą należy powtórzyć 

w odległości 500 m od początku tego pasa.  

Proponowane zmiany: 

Zaproponowano formę tablicy E-20, na której podaje się numer i nazwę węzła drogowego. 

Motywowane jest to funkcjonowaniem wśród kierowców nazw węzłów drogowych (np.: 

„Konotopa”) a nie numer węzła. Na tablicy podawany jest także numer węzła. 

Zamiennie można stosować tablice E-20a na których podaje się tylko numer węzła drogowego. 

5.3.13. Dzielnica lub osiedle 

 

Rys. 5.3.13.1. Tablica E-21 

Znak E-21  dzielnica  (osiedle)  (rys. 5.3.13.1)  stosowany  jest,  w razie potrzeby, w miastach 

w celu lepszej orientacji kierujących pojazdami. 

5.3.14. Znaki samochodowych szlaków turystycznych 

Do oznakowania samochodowych szlaków turystycznych oraz obiektów turystycznych 

występujących na danym terenie stosuje się znaki: 

 E-22a samochodowy szlak turystyczny, 

 E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym, 

 E-22c informacja o obiektach turystycznych, 

 E-22d informacja wskazująca szczególną atrakcję turystyczną. 

Trasy szlaków turystycznych oraz ich nazwę wraz z symbolem samochodowego szlaku 

turystycznego ( piktogramem ) opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej. 
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5.3.14.1. Samochodowy szlak turystyczny 

 

Rys. 5.3.14.1. Znak E-22a. 

Znak E-22a samochodowy szlak turystyczny (rys. 5.3.14.1) stosuje się w celu wskazania 

początku  samochodowego  szlaku  turystycznego  oraz  jego  kontynuacji na skrzyżowaniach 

w przypadku, gdy trasa dojazdowa zmienia kierunek. Na znaku umieszcza się nazwę szlaku, 

jego symbol (piktogram) oraz strzałkę wskazującą kierunek szlaku. 

5.3.14.2. Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym 

 

Rys. 5.3.14.2. Znak E-22b. 

Znak E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym (rys. 5.3.14.2) stosuje się w celu 

wskazania kierunku do obiektu położonego przy samochodowym szlaku turystycznym. Na 

znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego jego nazwę, symbol szlaku turystycznego 

(piktogram) oraz strzałkę wskazująca kierunek do obiektu wraz z odległością do obiektu. 

Stosownie do rodzaju obiektu turystycznego na znaku E-22b umieszcza się jeden z symboli 

określonych w pkt. 5.3.5. 

Jeżeli trasa dojazdowa do obiektu zmienia kierunek, znaki umieszcza się dodatkowo na tych 

skrzyżowaniach, na których kierunek dojazdu ulega zmianie. 

Proponowane zmiany: 

Zrezygnowano ze szczegółowego określenia odległości usytuowania znaku E-22b przed 

skrzyżowaniem, ponieważ na obszarze niezabudowanym powinna być większa niż 50 m. 

Znak E-22b „szczególna atrakcja turystyczna” przeniesiono do pkt. 5.3.14.4 i zmieniono 

oznaczenie na E-22d.  

5.3.14.3. Informacja o obiektach turystycznych 

 

Rys. 5.3.14.3. Znak E-22c. 
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Znak E-22c informacja o obiektach turystycznych  (rys. 5.3.14.3) stosuje się w celu wskazania 

obszaru (miasta), na którym znajduje się szereg godnych uwagi obiektów turystycznych. Na 

znaku umieszcza się nazwę obszaru (miasta), na którym występują atrakcje turystyczne oraz 

ich symbole. Znaki umieszcza się przy drogach wjazdowych do obszaru. 

5.3.14.4. Informacja wskazująca szczególną atrakcję turystyczną 

 

 

Rys. 5.3.14.4. Znak E-22d wskazujący szczególną atrakcję turystyczną. 

Znak E-22d informacja wskazująca szczególną atrakcję turystyczną wg rys. 5.3.14.4. stosuje 

się w celu wskazania szczególnej atrakcji turystycznej znajdującej się na liście Światowego 

Dziedzictwa  Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, gdy jest on zlokalizowany 

w odległości do 30 km od miejsca ustawienia  znaku  na  autostradzie i drodze ekspresowej lub 

w odległości do 10 km w przypadku umiejscowienia znaku na pozostałych drogach i jest 

udostępniony do publicznego zwiedzania. Na znaku umieszcza się sylwetkę wskazywanego 

obiektu turystycznego - zamku, pałacu itp. 

Projekt graficzny znaku w zakresie sylwetki wskazywanego obiektu turystycznego opiniuje 

kapituła właściwej organizacji turystycznej. 

Kontynuację trasy dojazdu do szczególnej atrakcji turystycznej wskazuje się za pomocą 

znaków E-10. 

Proponowane zmiany: 

Wprowadzono nowy pkt. Opisujący funkcje znaku E-22d „szczególna atrakcja turystyczna”  

Znak ten wskazuje szczególnie atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego 

Dziedzictwa Kultury i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. 

Znak używany na wszystkich drogach publicznych. 

Tablica E-22d może być stosowana na autostradach i drogach ekspresowych informując o 

szczególnych atrakcjach turystycznych znajdujących się w okolicy autostrady lub drogi 

ekspresowej. 
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5.4. Oznakowanie drogowskazowe poza miastami 

5.4.1. Zasady ogólne 

Oznakowanie drogowskazowe skrzyżowań poza miastami spełnia istotną rolę informacyjną dla 

uczestników ruchu, umożliwiając szybką orientację co do przebiegu drogi, a tym samym 

podnosi sprawność ruchu oraz optymalizuje długość i czas podróży. Funkcje poszczególnych 

znaków kierunku podane zostały w punktach 5.1. i 5.3, w których określono dane dotyczące 

między innymi drogowskazów oraz różnice w zakresie stosowania ich na drogach mających 

różne funkcje. 

Znaki kierunku należy umieszczać zgodnie z zasadami określonymi w punktach 5.1 i 5.3 oraz 

w tabeli 5.1 do użycia pomocniczego. 

5.4.2. Stosowanie znaków kierunku na skrzyżowaniach poza miastami 

5.4.2.1. Oznakowanie jezdni głównej autostrady w obrębie węzła 

Do oznakowania jezdni głównej autostrady i drogi ekspresowej w obrębie węzła stosuje się 

następujące znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (rys. 5.4.2.1 i rys. 5.4.2.2): 

 E-20 lub E-20a umieszczany 3000 m przed początkiem pasa wyłączania; jeżeli ze 

względu na niewielkie odcinki międzywęzłowe odległość umieszczania znaku nie 

może być zachowana, umieszcza się go w odległości 50-100 m za tablicą szlaku 

drogowego poprzedniego węzła; 

 E-1a I umieszczany w odległości 1500 m przed początkiem pasa wyłączania, 

 E-1a II umieszczany w odległości 500 m przed początkiem pasa wyłączania, 

 F-14a,  F-14b,  F-14c  tablice wskaźnikowe  umieszczane  w odległości 300 m, 200 m 

i 100 m przed początkiem pasa wyłączania, 

 E-2d - jako zasada lub E-2c umieszczane w tym miejscu wyjazdu, w którym 

szerokość pasa wyłączania ma co najmniej szerokość 1 m, zaleca się pełną 

szerokość, 

 U-4, E-3 umieszczana za wyjazdem na wysepce oddzielającej jezdnię główną od 

łącznicy w miejscu, w którym wysepka ma szerokość co najmniej 1,6 m, 

 E-5 lub E-6 umieszczane za wyjazdem na wysepce, gdy do jednego miasta prowadzi 

kilka wyjazdów, 

 E-14a umieszczany za wjazdem na autostradę w odległości 300 m i w odległości 250 

m za wjazdem na drogę ekspresową od końca pasa włączania. 

Na autostradach o trzech lub więcej pasach ruchu dopuszcza się, zwłaszcza przy blisko 

położonych węzłach, zastosowanie zamiast tablic przeddrogowskazowych dodatkowego 

drogowskazu E-2c w odległości 1000 m przed początkiem pasa wyłączania. 

5.4.2.2. Skrzyżowanie dróg ogólnodostępnych 

Do oznakowania skrzyżowań dróg ogólnodostępnych pomiędzy sobą należy stosować znaki 

kierunku E, zgodnie z zasadami podanymi w tabeli 5.1. 

Przykłady oznakowania tych skrzyżowań przedstawiono na rysunkach od 5.4.2.3 do 5.4.2.13. 
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Tabela 5.1. Stosowanie znaków kierunku na skrzyżowaniach dróg ogólnodostępnych  

w zależności od kategorii drogi (poza miastami). 

Kategoria 

 drogi 

Kategoria 

 drogi  
 

 

krajowa 

 

wojewódzka 

 

powiatowa 

 

 

gminna 

 

krajowa E-1, E-2, E-3
4
, 

 E-14, E-20
4
 

E-1, 

E-2, E-3
4
, 

E-14, E-20
4

   

E-1, E-2, E-13,  

 

E-1, E-2, 

E-14, E-20
4
  

E-2, E-13,  

 

E-2, E-13, 

E-15a, E-204  

E-2
1
  

 

E-2
3
 

E-4
2
, E-20

4
  

wojewódzka  E-1, E-2, E-14, 

 

 

 

E-1, E-2, E-14,  

E-2, E-13, 

 

 

E-2, E-13, 

 E-15b lub E-15e  

E-2
1
  

 

 

 

E-2
3
 E-4

2
  

powiatowa 

 

  E-2, E-13 

  

 

 

E-2 E-13  

E-2
1
  

 

 

 

E-4  

gminna    E-2
1
, (E-4)

2
  

 

 

 

E-2
3
 (E-4)

2
  

1) Nie dotyczy wlotów dróg gruntowych. 2) Na skrzyżowaniach typu „T”. 3) Na skrzyżowaniach 

innych niż typu „T”. 4) dotyczy dróg ekspresowych i autostrad. 
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Rys. 5.4.2.1. Oznakowanie jezdni głównej autostrady w obrębie węzła 
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Rys. 5.4.2.2. Oznakowanie jezdni głównej drogi ekspresowej w obrębie węzła 
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Rys. 5.4.2.3. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania dróg krajowych 
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Rys. 5.4.2.4. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi krajowej z drogą 

wojewódzką 
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Rys. 5.4.2.5. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania dróg wojewódzkich 
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Rys. 5.4.2.6. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi krajowej z drogą 

wojewódzką  
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Rys. 5.4.2.7. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową 
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Rys. 5.4.2.8. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania dróg wojewódzkich 

 

Rys. 5.4.2.9. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową 

lub z drogą gminną 
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Rys. 5.4.2.10. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi powiatowej z inną 

drogą powiatową. 

 

Rys. 5.4.2.11. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną. 
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Rys. 5.4.2.12. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania typu innego niż „T” dróg 

powiatowych lub dróg gminnych. 

 

Rys. 5.4.2.13. Oznakowanie znakami kierunku skrzyżowania typu „T” dróg 

powiatowych lub dróg gminnych. 
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Proponowane zmiany: 

Zmieniono układ miejscowości na tablicach kierunkowych i szlakowych według przyjętych zasad. 

Przyjęte zmiany są konsekwencją wprowadzonych zmian. 

5.5. Oznakowanie drogowskazowe w miastach 

5.5.1. Zasady ogólne 

Oznakowanie drogowskazowe w miastach pełni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu systemu 

komunikacyjnego, przepustowości dróg oraz bezpiecznym korzystaniu z dróg przez 

uczestników ruchu. Zespół zastosowanych w tym celu znaków kierunku powinien być tak 

dobrany,  aby  kierowca   nieznający   miasta   mógł  przejechać  przez  nie,  korzystając  tylko 

z ustawionych znaków i podanych na nich informacji. Przy ustalaniu treści znaków kierunku 

należy stosować następujący tryb postępowania: 

a)  ustalenie sieci dróg układu podstawowego, 

b) określenie połączeń pomiędzy poszczególnymi miejscowościami (kierunkami), 

c) określenie obiektów charakterystycznych wymagających zastosowania informacji 

lokalnej, 

d) ustalenie dróg dojazdowych do obiektów charakterystycznych, 

e) po nałożeniu i powiązaniu ze sobą wszystkich połączeń na sieć dróg, sprawdzenie 

prawidłowości tych połączeń, 

f) wybranie informacji do zastosowania na znakach kierunku na poszczególnych 

skrzyżowaniach dróg (nazwy miejscowości, numery dróg, informacja lokalna). 

Obowiązywać powinna przy tym taka sama zasada doboru dróg i treści, aby z każdej 

miejscowości (kierunku) do każdej innej miejscowości ruch był prowadzony tylko jedną trasą. 

Wyjątek stanowić może prowadzenie do tej samej miejscowości innej drogi, którą wyznaczono 

objazd dla niektórych rodzajów pojazdów, np. tranzyt TIR, samochody ciężarowe o określonej 

masie itp. Oznakowanie drogowskazowe stosuje się na podstawowym układzie 

komunikacyjnym  (rys. 5.5.1.1),   który    tworzą    drogi    krajowe   (z wyłączeniem autostrad) 

i wojewódzkie, stanowiące: 

 drogi przelotowe i docelowe, 

 obwodnice, 

 drogi wyjazdowe. 

5.5.2. Charakterystyczne modele sieci drogowej w miastach 

5.5.2.1. Miasto z jedną drogą przelotową 

Wzdłuż drogi przelotowej stosuje się: 

 znaki oznaczające wjazd i wyjazd do miejscowości, 

 tablice kierunkowe lub tablice szlaku   drogowego   umieszczane   za   wyjazdem 

z miejscowości, 

 drogowskazy zawierające informację o centrum lub w miarę potrzeby inną 

informację lokalną, 

 znaki z numerem drogi. 
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Rys. 5.5.1.1. Schemat podstawowego układu komunikacyjnego miasta. 

 

 

a)  z numerami dróg E-23 

 

b) ze strzałką kierunkową E-23a 
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c) bez numeru drogi i strzałki kierunkowej-23b 

Rys. 5.5.2.1. Tablica z napisem „Tranzyt” 

5.5.2.2. Miasto z dwoma drogami przelotowymi 

Wzdłuż dróg przelotowych stosuje się znaki kierunku i miejscowości według zasad podanych 

w punkcie 5.5.2.1. 

Na skrzyżowaniu dróg przelotowych między sobą stosuje się tablice przeddrogowskazowe, 

drogowskazy tablicowe i znaki, według zasad podanych w punkcie 5.5.3.1. 

Stosowanie  informacji  o  centrum  i  innej  informacji  lokalnej  uzależnione  jest  od  potrzeb 

i warunków miejscowych. 

5.5.2.3. Miasto z kilkoma drogami przelotowymi i docelowymi 

Oznakowanie drogowskazowe wzdłuż dróg przelotowych i kierunkowych stosuje się według 

zasad określonych w punkcie 5.5.2.1, a na skrzyżowaniach tych dróg - w punkcie 5.5.3.1.  

Jeżeli liczba dróg mających wspólny przebieg w obszarze miasta jest większa niż dwa, to 

zamiast  wymieniania  nazw  wszystkich  miejscowości  na  tablicach  przeddrogowskazowych 

i  drogowskazach   umieszcza  się  napis „Tranzyt”  i  numery  poszczególnych  dróg  E-23 

(rys. 5.5.2.1 lit.a). Dopuszcza się umieszczanie w ciągu tej drogi odmian tablicy z napisem 

„Tranzyt”, a mianowicie: 

 tablicy ze strzałką kierunkową E-23a (rys. 5.5.2.1 lit.b) przed skrzyżowaniem, 

 tablicy tylko z napisem „Tranzyt” E-23b(rys. 5.5.2.1 lit.c) za skrzyżowaniem. 

Stosowanie  informacji  o  centrum  i  innej  informacji  lokalnej  uzależnione  jest  od  potrzeb 

i warunków miejscowych. 

5.5.2.4. Miasto z obwodnicą śródmiejską 

Oznakowanie drogowskazowe wzdłuż dróg przelotowych i kierunkowych oraz na 

skrzyżowaniach tych dróg między sobą stosuje się według zasad określonych w punkcie 

5.5.2.3. 

Wzdłuż obwodnicy podaje się informację lokalną o dojeździe do centrum, na każdym 

skrzyżowaniu wprowadzającym ruch do obszaru położonego wewnątrz niej.  

Informacja o centrum powinna być także podawana wzdłuż poszczególnych dróg przelotowych 

i kierunkowych, na których stosuje się oznakowanie drogowskazowe, począwszy od 

pierwszych skrzyżowań za granicą obszaru zabudowanego.  

Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach zlokalizowanych na skrzyżowaniu drogi 

przelotowej lub docelowej (również z obwodnicą) nazwy miejscowości, do których 
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prowadzony jest ruch, podaje się w taki sposób, aby kierować jadących na najkrótszą drogę 

prowadzącą od tego skrzyżowania do danej miejscowości. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wskazania na skrzyżowaniu: 

 alternatywnych dróg prowadzących do tej samej miejscowości lub, 

 dłuższej drogi (trasy), 

jeżeli uzasadniają to niekorzystne parametry techniczne lub warunki ruchu na najkrótszej 

drodze prowadzącej do danej miejscowości. 

Jeżeli odległości te są zbliżone, wówczas o wyborze kierunku decyduje krótszy czas przejazdu 

wynikający z parametrów drogi i warunków ruchu. 

Na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy stosuje się napis „Tranzyt” i numery dróg 

prowadzących  danym  odcinkiem  obwodnicy  (pkt. 5.5.2.3),  a  na  kierunkach wyjazdowych 

z obwodnicy, nazwę miejscowości kierunkowej z numerem drogi. 

Za skrzyżowaniami obwodnicy z drogami wylotowymi można nie stosować znaków szlaku 

drogowego.  Zamiast  nich  można powtórzyć napis „Tranzyt”. Informację lokalną stosuje się 

w zależności od potrzeb i warunków miejscowych według zasad określonych w punkcie 5.5.4. 

Na drogach innych niż przelotowe lub docelowe, doprowadzających ruch do obwodnicy, 

stosuje się znaki E-19a obwodnica. 

5.5.3. Stosowanie znaków kierunku na skrzyżowaniach w miastach 

5.5.3.1. Skrzyżowania dróg układu podstawowego między sobą 

Do oznakowania drogowskazowego dróg układu podstawowego stosuje się: 

 tablice  przeddrogowskazowe,  jeżeli  są  przewidziane dla danego skrzyżowania 

(pkt. 5.3.1.3), 

 drogowskazy tablicowe (można ich nie stosować na skrzyżowaniach o ruchu 

okrężnym), 

 znaki z numerem drogi - za skrzyżowaniami. 

Na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym, zamiast tablic przeddrogowskazowych, można 

stosować drogowskazy tablicowe umieszczane nad jezdnią. Przykłady zastosowania znaków 

kierunku na skrzyżowaniach dróg układu podstawowego między sobą pokazano na rysunkach 

5.5.3.1 i 5.5.3.2. 

5.5.3.2. Skrzyżowania dróg układu podstawowego z innymi drogami o dużym 

znaczeniu komunikacyjnym 

W miastach podzielonych na dzielnice znaczna część ulic nawet mających duże znaczenie 

komunikacyjne nie wchodzi w skład dróg układu podstawowego, na których stosuje się 

oznakowanie drogowskazowe podające nazwy miejscowości. Są to ulice stanowiące połączenia 

międzydzielnicowe  i  wewnątrz  dzielnicowe  lub  dojazdy  do  obiektów charakterystycznych 

w danym mieście. Na skrzyżowaniach dróg układu podstawowego z tymi drogami stosuje się: 
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a) na drogach o dużym znaczeniu komunikacyjnym: 

 tablice  przeddrogowskazowe,  jeżeli  są  przewidziane  dla danego skrzyżowania 

(pkt 5.3.1.3), 

 drogowskazy tablicowe lub drogowskazy w kształcie strzały do miejscowości, 

wskazujące numer drogi. 

Przykład  oznakowania  drogowskazowego  na  skrzyżowaniu  drogi  przelotowej z inną drogą 

o dużym znaczeniu komunikacyjnym dla miasta pokazano na rysunku 5.5.3.3. 

Jeżeli  droga  przecinająca drogę układu podstawowego (lub dochodząca do niej) prowadzi 

ruch do centrum lub obiektów charakterystycznych, o których należy poinformować 

kierujących, to na drodze stanowiącej układ podstawowy umieszcza się przed skrzyżowaniem 

drogowskazy tablicowe lub w kształcie strzały zawierające informację lokalną (rys. 5.5.3.4). 

Jeżeli droga układu podstawowego zmienia swój kierunek na skrzyżowaniu, to na wszystkich 

drogach przed skrzyżowaniem stosuje się drogowskazy tablicowe (rys. 5.5.3.5). 

Na skrzyżowaniach typu „T” lub „Y” dopuszcza się stosowanie drogowskazów w kształcie 

strzały (rys. 5.5.3.6). 

Jeżeli wzdłuż drogi układu podstawowego prowadzonych jest kilka kierunków, wówczas na tej 

drodze przed skrzyżowaniem stosuje się tablice ze znakami szlaków drogowych z numerami 

wszystkich kierunków prowadzących tą drogą. Jeżeli liczba kierunków jest większa od dwóch, 

wówczas zamiast znaków szlaków drogowych z numerami dróg na tablicy umieszcza się napis 

„Tranzyt” (pkt. 5.5.2.3). 

5.5.3.3. Skrzyżowania dróg układu podstawowego z innymi drogami 

Na skrzyżowaniach dróg układu podstawowego z drogami niemającymi istotnego znaczenia 

komunikacyjnego dla miasta nie stosuje się w zasadzie informacji drogowskazowej. 

Jeżeli  jednak  przebieg  drogi układu podstawowego może u kierującego budzić wątpliwości, 

to na tej drodze za skrzyżowaniem stosuje się znaki z numerem drogi, a na wszystkich wlotach 

drogowskazy tablicowe (rys. 5.5.3.7). 

Na drodze układu podstawowego dopuszcza się umieszczanie przed skrzyżowaniem 

drogowskazów w kształcie strzały podających informację lokalną lub turystyczną. 

5.5.3.4. Inne skrzyżowania 

W miastach podzielonych na dzielnice, w których układ komunikacyjny jest bardzo 

rozbudowany, a tylko część dróg stanowi podstawowy układ komunikacyjny podlegający 

oznakowaniu drogowskazowemu, dopuszcza się stosowanie oznakowania drogowskazowego 

na skrzyżowaniach innych niż opisane w punktach od 5.5.3.1 do 5.5.3.3. Oznakowanie to nie 

musi  stanowić  systemu,  ale  powinno  ułatwić  kierującym  wyjazd  z  obszaru  i  dojazd  do 

dróg  układu  podstawowego  lub  dojazd  do  obszarów  lub  obiektów charakterystycznych. 

Na skrzyżowaniach takich dróg stosuje się w zależności od potrzeb i warunków lokalnych: 

 tablice przeddrogowskazowe, 

 drogowskazy tablicowe lub w kształcie strzały i umieszcza na nich: 

o informację lokalną (pkt. od 5.3.2.5, 5.3.4.1 do 5.3.4.6, 5.3.5.7 i 5.3.5.8), 

o informację turystyczną (od 5.3.5.2 do 5.3.5.8), 
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o nazwy miejscowości występujące na drogach układu podstawowego, 

o informację o obwodnicy, jeżeli ruch doprowadzany jest do obwodnicy. 

Przykład oznakowania drogi wyjazdowej do obwodnicy pokazano na rysunku 5.5.3.8. 

 

 

Rys. 5.5.3.1. Oznakowanie skrzyżowania dróg przelotowych 
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Rys. 5.5.3.2. Oznakowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym dróg przelotowych 

 

Rys. 5.5.3.3. Oznakowanie skrzyżowania drogi układu podstawowego z drogą 

powiatową 
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Rys. 5.5.3.4. Sposób podania informacji lokalnej przed skrzyżowaniem na drodze 

krajowej 

 

Rys. 5.5.3.5. Oznakowanie skrzyżowania, na którym droga układu podstawowego 

zmienia kierunek 
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Rys. 5.5.3.6. Zastosowanie drogowskazów w kształcie strzały na skrzyżowaniu typu „T”  

 

Rys. 5.5.3.7. Oznakowanie skrzyżowania drogi układu podstawowego z inną drogą 

(lokalną miejską) 
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Rys. 5.5.3.8. Oznakowanie drogi wyjazdowej do obwodnicy 

5.5.4. Stosowanie informacji lokalnej 

 

Rys. 5.5.4.1. Oznakowanie dojazdu do dworca autobusowego wewnątrz obszaru 

centrum 
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Oznakowanie dojazdu do obiektu powinno się rozpoczynać od skrzyżowania z drogą układu 

podstawowego podlegającą oznakowaniu drogowskazowemu i powinno być kontynuowane do 

miejsca, w którym kierujący nie będzie miał trudności z trafieniem do wskazanego obiektu. 

Drogowskazy zawierające informację lokalną należy umieszczać na skrzyżowaniach, na 

których trasa dojazdu zmienia kierunek lub gdy mają one skomplikowany układ geometryczny. 

Jeżeli wybrana trasa dojazdu prowadzi ruch do kilku obiektów, to informacje na 

drogowskazach rozmieszcza się analogicznie jak nazwy miejscowości. Informację o dojeździe 

do centrum podaje się w miastach, w których: 

 zbiega  się  dowolna liczba dróg, a centrum leży poza nimi lub tylko przy niektórych 

z nich, 

 kilka dróg zbiega się w centrum, a odległość od granicy obszaru zabudowanego do 

centrum wynosi ponad 4 km, 

 podstawowy układ komunikacyjny jest szczególnie skomplikowany i mało czytelny, 

 występuje obwodnica śródmiejska. 

Na granicy centrum lub dzielnicy dopuszcza się stosowanie znaku E-21. Na dalszym odcinku 

drogi nie stosuje się już napisu centrum lub nazwy dzielnicy, a na znakach kierunku można 

jedynie umieszczać inną informację lokalną lub nazwy miejscowości. 

Przykład oznakowania wjazdu do centrum i dojazdu do dworca autobusowego pokazano na 

rysunku 5.5.4.1. 

Jeżeli istnieje potrzeba wskazania kierującemu dojazdu do centrum lub dzielnicy danego 

miasta, na skrzyżowaniu znajdującym się poza tym miastem, to stosuje się napis podający 

nazwę miasta i napis Centrum lub nazwę dzielnicy (rys. 5.5.4.2). 

 

Rys. 5.5.4.2. Drogowskaz umieszczony poza miastem, wskazujący dojazd do dzielnicy 

miasta 

Proponowane zmiany: 

Zmieniono układ miejscowości na tablicach kierunkowych i szlakowych według przyjętych zasad.  
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6.1. Funkcja, kształt, wymiary znaków 

Znaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji 

ułatwiających orientację na drodze (znaki od F-1 do F-4), uprzedzających o zakazach lub 

niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem (znaki F-5 i F-6) albo sposobu 

poruszania się po drodze (znaki od F-7 do F-14). Niektóre z nich stanowią uzupełnienie innych 

znaków przekazujących podstawowe ustanowienia dotyczące organizacji ruchu i nie są 

stosowane, jako znaki samodzielne, np. F-5, F-7. 

6.2. Opisy szczegółowe 

6.2.1. Granica państwa 

6.2.1.1. Przejście graniczne 

  

Rys. 6.2.1.1.1. Znak F-1 

Znak F-1 przejście graniczne (rys. 6.2.1.1.1) stosuje się w celu poinformowania uczestników 

ruchu o przejściu granicznym otwartym dla ruchu. Jako nazwę przejścia granicznego podaje się 

oficjalnie używaną nazwę tego przejścia. Znak F-1 umieszcza się przed dojazdem do miejsca, 

w którym rozpoczyna się teren, na którym znajdują się urządzenia i budynki służące do obsługi 

osób korzystających z przejścia. 

6.2.1.2. Przejście graniczne - granica państwa wewnętrzna 

 

 

Rys. 6.2.1.2.1. Znak F-1a 
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Znak F-1a granica państwa – wewnętrzna (rys. 6.2.1.2.1) stosuje się w celu poinformowania 

uczestników ruchu o granicy państwa (w ramach wewnętrznych granic Unii Europejskiej). 

Znak F-1a stosuje się z nazwą kraju, do którego się wjeżdża, w jego języku urzędowym.  

6.2.1.3. Przejście graniczne - granica państwa zewnętrzna 

 

 

Rys. 6.2.1.3.1. Znak F-1b 

Znak F-1b granica państwa – zewnętrzna (rys. 6.2.1.3.1) stosuje się w celu poinformowania 

uczestników ruchu o granicy państwa (w ramach zewnętrznych granic Unii Europejskiej). 

6.2.1.4. Przekraczanie granicy zabronione 

 

Rys. 6.2.1.4.1. Znak F-2 

Znak F-2 przekraczanie granicy zabronione (rys. 6.2.1.4.1) stosuje się w celu poinformowania 

uczestników ruchu o tym, że droga przecinająca granicę państwa jest zamknięta dla ruchu. 

Znak F-2 umieszcza się w pobliżu zapory granicznej; jest on w zasadzie uzupełnieniem zapory 

granicznej zamkniętej na stałe, opisanej w Części IV w punkcie nr 6.3. 
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6.2.1.5. Granica państwa 

 

Rys. 6.2.5.1. Znak F-2a 

Znak F-2a granica państwa (Rys. 6.2.5.1) stosuje się w celu wskazania uczestnikowi ruchu 

miejsca, gdzie drogę przecina granica Rzeczypospolitej Polskiej na wewnętrznej granicy Unii 

Europejskiej. Znak F-2a umieszcza się w pobliżu miejsca, w którym drogę przecina granica 

państwa. 

6.2.2. Znaki administracyjne i geograficzne 

6.2.2.1. Granica obszaru administracyjnego – na granicy województwa 

 Rys. 6.2.2.1.1. Znak F-3 

Znak F-3 granica obszaru administracyjnego (rys. 6.2.2.1.1) stosuje się na granicy 

województwa. 

6.2.2.2. Granica obszaru administracyjnego – na granicy powiatu 

Rys. 6.2.2.2.1. Znak F-3a 

Znak F-3a granica obszaru administracyjnego (rys. 6.2.2.2.1) stosuje się na granicy powiatu. 
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6.2.2.3. Granica obszaru administracyjnego – na granicy gminy 

Rys. 6.2.2.3.1. Znak F-3b 

Znak F-3b granica obszaru administracyjnego (rys. 6.2.2.3.1) stosuje się na granicy gminy.  

6.2.2.4. Granica obszaru administracyjnego – na granicy miasta 

Rys. 6.2.2.4.1. Znak F-3c 

Znaki F-3 granica obszaru administracyjnego  (rys.  6.2.2.1.1) stosuje się na drogach w celu 

oznakowania obszarów administracyjnych województw, powiatów i gmin.  

Znaki według wzorów F-3 (rys. 6.2.2.1.1), F-3a, F-3b, F-3c (rys. od 6.2.2.2.1 do 6.2.2.4.1) 

stosuje się na drogach ogólnodostępnych.  

Jeżeli granicę powiatu lub województwa stanowi jednostka administracyjna mająca prawa 

miejskie, na znaku F-3 umieszcza się tylko nazwę województwa i powiatu, a na znaku F-3a 

tylko nazwę powiatu. 

Dla miast na prawach powiatu stosuje się znak F-3c (rys. 6.2.2.4.1). Znaku F-3b nie stosuje 

się dla jednostek administracyjnych posiadających prawa miejskie. 

Proponowane zmiany: 

1. Uporządkowano zapisy odnoszące się do poszczególnych odmian znaku F-3.  

2. Zrezygnowano ze stosowania znaku F-3d z uwagi na problematykę heraldyczną, a także 

uwarunkowania ekonomiczne wykonania. Uznano, iż ewentualne herby województw będą 

mogły funkcjonować na tzw. witaczach. 

6.2.2.5. Nazwa rzeki 

Rys. 6.2.2.5.1. Znak F-4 

Znak F-4 nazwa rzeki (rys. 6.2.2.5.1) umieszcza się przed mostami o długości nie mniejszej 

niż 30 m, przebiegającymi nad rzekami. 
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Dopuszcza się oznakowanie innych cieków wodnych, np. ze względu na zainteresowanie 

turystyczne. 

Proponowana zmiana: 

Zmieniono zapis mówiący o długości obiektu, dla której stosuje się znak F-4, na zapis 

bardziej poprawny stylistycznie.  

6.2.3. Uprzedzenie o zakazie 

6.2.3.1. Uprzedzenie o zakazie obowiązującym w oddaleniu od skrzyżowania 

Rys. 6.2.3.1.1. Znak F-5 

Znak F-5 uprzedzenie o zakazie (rys. 6.2.3.1.1) stosuje się w celu poinformowania kierujących 

pojazdami, że wjazd wszystkich lub niektórych pojazdów jest zabroniony po przejechaniu 

odcinka drogi o długości określonej na znaku. Znak F-5 umieszcza się za skrzyżowaniem 

i obowiązuje on w odległości określonej na znaku licząc od miejsca umieszczenia znaku. 

Znak zakazu znajdujący się na znaku F-5 powinien odpowiadać rzeczywistemu znakowi, 

o którym uprzedza.  

W dolnym prawym rogu znaku F-5 należy podać odległość do miejsca, od którego obowiązuje 

zakaz. Odległość należy podać dla odcinków o długości poniżej 1 km w metrach 

z dokładnością do 50 m, a dla pozostałych odcinków w kilometrach z dokładnością do 0,1 km. 

Znak F-5 umieszcza się bezpośrednio za skrzyżowaniem w miejscu dobrze widocznym dla 

dojeżdżających do skrzyżowania. 

Znak F-5 może być umieszczony pod warunkiem, że pojazdy pokazane na znaku zakazu mają 

możliwość zawrócenia przed miejscem, w którym ich wjazd jest zamknięty. 

Dopuszcza się zastosowanie znaku F-5 jako uprzedzającego o nakazie używania łańcuchów 

przeciwpoślizgowych. 

Proponowana zmiana: 

Zasady stosowania znaku doprecyzowano w odniesieniu do usytuowania miejsca, 

od którego obowiązuje zakaz wyrażony na znaku. 
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6.2.3.2. Uprzedzenie o zakazie występującym za skrzyżowaniem 

    

Rys. 6.2.3.2.1. Znak F-6 

Znak F-6 znak uprzedzający umieszczony przed skrzyżowaniem (rys. 6.2.3.2.1) może być 

stosowany w celu poinformowania uczestników ruchu, że wjazd wszystkich lub niektórych 

rodzajów pojazdów jest zabroniony, począwszy od skrzyżowania. Znaki F-6 powinny być 

stosowane jedynie w wypadkach, kiedy znaki zakazu usytuowane na drogach poprzecznych, 

mogą być dla kierujących pojazdami mało widoczne z drogi, po której się poruszają, 

a równocześnie niezastosowanie się do zakazu może spowodować poważne zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu lub uszkodzenie obiektu, którego zakaz dotyczy. W sytuacji, gdy zakaz 

wyrażony na znaku F-6 obowiązuje po przejechaniu odcinka drogi o określonej długości, a nie 

ma możliwości zawrócenia na tym odcinku, dopuszcza się podanie na znaku długości tego 

odcinka. 

Na znaku F-6 należy przedstawić schematyczny układ skrzyżowania, umieszczając odpowiedni 

znak zakazu na strzałce symbolizującej drogę, na której zakaz obowiązuje, przy czym przebieg 

drogi z pierwszeństwem oznacza się linią szerszą, a przebiegi dróg podporządkowanych liniami 

węższymi. Zasady umieszczania znaku zakazu na znaku F-6 są takie same, jak określono dla 

znaku F-5 (pkt 6.2.3.1).  

Znak F-6 umieszcza się w takiej odległości przed skrzyżowaniem, jaką określono dla znaków 

ostrzegawczych w punkcie 1.1.2. 

Umieszczanie znaków F-6 powinno być poprzedzone szczegółową analizą zasadności ich 

stosowania, przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z warunków lokalnych. Uwzględnić 

należy zwłaszcza ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu i warunki widoczności pozostałych 

znaków, mających znaczenie dla bezpiecznego uczestniczenia w ruchu – w tym szczególnie 

znaków D-6.  

Jeżeli przed skrzyżowaniem znajduje się tablica przeddrogowskazowa E-1, to na niej 

umieszcza się odpowiedni znak zakazu, nie stosując znaku F-6.  

Proponowane zmiany: 

Mając na uwadze potrzebę ograniczenia liczby znaków stosowanych na drogach, a także 

dążenie do zapewnienia widoczności, a przez to postrzegalności innych znaków, 

złagodzono wymóg odnoszący się do zasad stosowania znaków F-6 poprzez odejście od 

obligatoryjności ich stosowania. Wprowadzono zasadę stosowania znaków F-6 jedynie 

w przypadkach, gdy niezastosowanie się do znaku zakazu umieszczonego w pewnej 

odległości za skrzyżowaniem mogłoby spowodować poważne zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu lub uszkodzenie obiektu. Dodano wymóg przeprowadzenia analizy zasadności 

stosowania tych znaków przy uwzględnieniu potrzeb i uwarunkowań lokalnych. 
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6.2.3.3. Uprzedzenie o niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem 

Rys. 6.2.3.3.1. Znak F-6a 

W razie potrzeby uprzedzenia o niebezpieczeństwie występującym bezpośrednio 

za skrzyżowaniem stosuje się znak F-6a (rys. 6.2.3.3.1), umieszczając na tarczy znaku 

odpowiedni znak ostrzegawczy, np. A-9, A-22, w sposób analogiczny jak znak zakazu. 

Dopuszcza się zastosowanie znaku F-6, jako uprzedzającego o nakazie używania łańcuchów 

przeciwpoślizgowych lub jako uprzedzającego o znaku informacyjnym, z którego wynika 

zakaz wjazdu określonych rodzajów pojazdów, np. znaku D-7. 

Proponowana zmiana: 

Znak F-6a wyodrębniono jako podobny do uprzedzającego o zakazie lub nakazie, jednak 

jako znak mający inne znaczenie – uprzedzenie o niebezpieczeństwie. 

6.2.4. Wskazanie sposobu jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo 

 

Rys. 6.2.4.1.   Znak F-7 stosowany w związku z zakazem skrętu w lewo na najbliższym 

skrzyżowaniu, wskazujący możliwość dojazdu poprzez skręcanie w prawo na następnym 

skrzyżowaniu. 

Znak F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo stosuje się w celu wskazania 

kierującym pojazdami, sposobu jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo, wyrażonym 

znakiem B-21. Znaki F-7 pokazują schematycznie najłatwiejszy zalecany sposób wjazdu na 

drogę po lewej stronie, z pominięciem skręcania w lewo na skrzyżowaniu ze znakiem B-21. 
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Rys. 6.2.4.2. Znak F-7 stosowany w związku z zakazem skrętu w lewo na najbliższym 

skrzyżowaniu, wskazujący możliwość dojazdu poprzez skręcanie w lewo na następnym 

skrzyżowaniu. 

Przykładowe odmiany znaku F-7 pokazane na rysunkach 6.2.4.1 i 6.2.4.2 stosuje się wtedy, 

gdy przez skrzyżowanie ze znakiem B-21 należy przejechać na wprost i następnie skorzystać 

z zalecanej trasy objazdu po prawej lub lewej stronie. Znak F-7 umieszcza się pod znakiem 

B-21. 

           

Rys. 6.2.4.3. Znak F-7 stosowany w związku z zakazem skrętu w lewo na następnym 

skrzyżowaniu, wskazujący trasę objazdową z możliwością dojazdu poprzez skręcanie w prawo 

na najbliższym skrzyżowaniu. 

 

           

Rys. 6.2.4.4. Znak F-7 stosowany w związku z zakazem skrętu w lewo na następnym 

skrzyżowaniu, wskazujący trasę objazdową z możliwością dojazdu poprzez skręcanie w lewo na 

najbliższym skrzyżowaniu. 
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Przykładowe odmiany znaku F-7 pokazane na rysunkach 6.2.4.3 i 6.2.4.4 stosuje się wtedy, 

gdy zalecana trasa objazdu rozpoczyna się przed skrzyżowaniem ze znakiem B-21. Znaki 

te umieszcza się samodzielnie przed skrzyżowaniem, na którym rozpoczyna się trasa objazdu. 

Mogą one zostać uzupełnione o miniaturę znaku B-21 informującą o przyczynie zalecanego 

objazdu 

Przy wyborze trasy objazdu należy w pierwszej kolejności stosować te warianty, które 

pokazują znaki na rysunkach 6.2.4.1 i 6.2.4.2. Organizację ruchu przedstawioną na znakach 

pokazanych na rysunkach 6.2.4.3 i 6.2.4.4 można stosować wtedy, gdy, ze względu na układ 

ulic lub ich stan, organizacja odpowiadająca znakom pokazanym na rysunkach 6.2.4.1 i 6.2.4.2 

nie jest możliwa lub jest utrudniona. Należy zwracać uwagę na to, aby zastosowanie znaków 

według rysunków 6.2.4.3 i 6.2.4.4 nie spowodowało dużych utrudnień w ruchu 

na skrzyżowaniu. Zaleca się je stosować, jeżeli na wlocie istnieją wydzielone pasy ruchu dla 

pojazdów skręcających w lewo. Przykłady zastosowania znaku F-7 w związku z zakazem 

skręcania w lewo pokazano w punkcie 2.2.7.1  na rysunkach 2.2.7.1.4 do 2.2.7.1.7.  

W razie konieczności wskazania sposobu jazdy w związku z zakazem skrętu w prawo stosuje 

się, w zależności od trasy objazdu, znaki F-7 będące lustrzanym odbiciem znaków według 

rysunków od 6.2.4.1 do 6.2.4.4. 

Przykłady zastosowania znaku F-7 w związku z zakazem skręcania w prawo pokazano 

w punkcie 2.2.7.2 na rysunkach 2.2.7.2.2 i 2.2.7.2.3. 

Proponowane zmiany: 

1. Punkty dotyczące wskazania i prowadzenia objazdu (znaki F-8 i F-9) przeniesiono 

do Części IX dotyczącej zasad oznakowania tymczasowego, w tym robót drogowych. 

2. Skorygowano przebiegi tras objazdowych wskazywanych na znakach, tak aby w bardziej 

komunikatywny sposób wskazywały możliwość dojazdu. 

3. Dodano możliwość uzupełniania znaku o miniatury znaków zakazu, wskazujące 

przyczynę zalecania dojazdu poprzez trasę objazdową. 
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6.2.5. Wskazanie objazdów 

6.2.5.1. Wskazanie trasy objazdu 

Rys. 6.2.5.1.1. Znak F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi 

Rys. 6.2.5.1.2. Odmiana znaku F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi pokazującego różne 

trasy objazdu dla różnych rodzajów pojazdów 

Znak F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi (rys. 6.2.5.1.1 i 6.2.5.1.2) stosuje się w celu 

wskazania trasy objazdu sąsiednimi drogami; umieszcza się go przed odcinkiem drogi 

zamkniętej dla ruchu, w odległości od 20 m do 100 m od początku objazdu (miejsca, w którym 

jadący opuszcza dotychczasową drogę).  

Dopuszcza się różne odmiany znaku F-8. Projektuje się je indywidualnie w dostosowaniu 

do potrzeb wynikających z warunków lokalnych, a zwłaszcza długości objazdu i jego 

przebiegu. Na rysunku 6.2.5.1.1 podano ogólne zasady projektowania odmian znaku F-8.  

Odcinki dróg, po których odbywa się objazd, oznacza się pełną linią szeroką, a odcinki 

zamknięte dla ruchu przelotowego - dwiema liniami cienkimi. Znaki F-8 stosuje się również, 

gdy zamknięcie drogi dotyczy tylko określonego rodzaju pojazdów. Wtedy zamiast znaku B-1 

umieszcza się znak zakazu określający rodzaj pojazdu lub parametry pojazdów, których znak 

dotyczy. 
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6.2.5.2. Prowadzenie objazdu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rys. 6.2.5.2.1. Przykłady znaku F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej 
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Rys. 6.2.5.2.2. Znak F-9a znak prowadzący na drodze objazdowej uzupełniony o dodatkową 

informację tekstową. 

Rys. 6.2.5.2.2. Znak F-9a koniec objazdu 

6.2.6. Kierunki na pasach ruchu 

6.2.6.1. Kierunki na pasach ruchu 

 

Rys. 6.2.6.1.1. Znak F-10 

  

 

Rys. 6.2.6.1.2. Przykłady odmian znaku F-10  

     

Rys. 6.2.6.1.3.  Przykłady znaku F-10 dla  skrzyżowań z ruchem okrężnym 
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Znak F-10 kierunki na pasach ruchu (rys. 6.2.6.1.1) stosuje się w celu wskazania na wlocie 

skrzyżowania obowiązujących kierunków jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów 

ruchu. Znak F-10 należy stosować, gdy organizacja ruchu na wlocie na skrzyżowanie jest 

odmienna od ustalonej ogólnymi przepisami lub gdy uczestnicy ruchu mogą mieć wątpliwości, 

co do obowiązującej organizacji ruchu, np. ze względu na dużą liczbę pasów ruchu. 

Kierunki na pasach ruchu na wlocie na skrzyżowanie powinny wynikać ze szczegółowej 

analizy uwzględniającej przede wszystkim natężenie ruchu na poszczególnych kierunkach, 

szerokość jezdni i występowanie wypadków na skrzyżowaniu. 

Strzałki umieszczone na znaku powinny odpowiadać przyjętej organizacji ruchu i być w pełni 

zgodne z odpowiadającymi im strzałkami kierunkowymi umieszczonymi na jezdni. 

Znak F-10 może mieć wiele odmian uwzględniających rzeczywistą liczbę pasów ruchu 

i ustalone na nich kierunki. 

Na rysunku 6.2.6.1.2 pokazano przykłady odmian znaku F-10 

Na rysunku 6.2.6.1.3 pokazano przykłady odmian znaku F-10 dla skrzyżowań z ruchem 

okrężnym. 

Znak F-10 należy umieszczać w odległości do 50 m od miejsca wskazanej oznakowaniem 

poziomym organizacji ruchu.  

Jeżeli liczba pasów ruchu na wlocie wyznaczonych dla tego samego kierunku jest większa niż 

trzy, to znak F-10 należy powtarzać po lewej stronie na pasie dzielącym jezdnie, a w razie jego 

braku, zastosować oznakowanie opisane w punkcie 6.2.6.2. 

Proponowana zmiana: 

Uzupełniono o przykłady znaków F-10 dla skrzyżowań z ruchem okrężnym oraz dla 

organizacji ruchu uwzględniającej skręt w lewo i zawracanie z lewego pasa ruchu. 
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6.2.6.2. Kierunki na pasie ruchu 

      

Rys. 6.2.6.2.1. Znak F-11 

   

   

Rys. 6.2.6.2.2. Odmiany znaku F-11 

 

  

 Rys. 6.2.6.2.3. Przykłady odmian znaku F-11 dla  skrzyżowań z ruchem okrężnym 

Znak F-11 kierunki na pasie ruchu (rys. od 6.2.6.2.1 do 6.2.2.3) umieszcza się nad jezdnią 

w celu wskazania obowiązujących kierunków jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów 

ruchu. Znak F-11 występuje w odmianach stosownie do kierunku ruchu. Znaki F- 11, zamiast 

znaku F-10, zaleca się stosować w przypadku, gdy jezdnia na wlocie na skrzyżowanie posiada 
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minimum cztery pasy ruchu. Dopuszcza się stosowanie znaków F- 11 również w innych 

przypadkach, np., gdy duże natężenie ruchu może powodować trudności w odczytaniu znaku 

F-10. Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, na tym samym wlocie mogą być zastosowane 

jednocześnie znaki F-10 i F-11. 

Znaki F-11 umieszcza się nad każdym pasem ruchu w miejscu, w którym zaczyna 

obowiązywać ustalona organizacja ruchu. 

Pozostałe zasady stosowania znaku F-11 są takie same jak dla znaku F-10. 

Przykłady odmian znaku F-11 pokazano na rysunku 6.2.6.2.2. 

Proponowana zmiana: 

Uzupełniono o odmianę znaku F-11 dla turbinowych skrzyżowań z ruchem okrężnym oraz 

dla organizacji ruchu uwzględniającej skręt w lewo i zawracanie z lewego pasa ruchu. 

6.2.7. Wskazanie przejazdu tranzytowego 

6.2.7.1. Wskazanie przejazdu tranzytowego przed skrzyżowaniem 

   

Rys. 6.2.7.1.1. Znak F-12 

Znak F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem 

(rys. 7.2.11.1.1) stosuje się w celu wskazania kierującym określonym rodzajem pojazdów 

zalecanej drogi tranzytowej (odcinka drogi objazdowej).  

Na znaku umieszcza się symbol (symbole) pojazdu, dla którego wyznaczono drogę objazdową, 

taki jak na tabliczkach od T-23a do T-23f. 

Symbol pojazdu powinien być umieszczony w taki sposób, aby przednia część pojazdu była 

skierowana w tę stronę, w którą następuje objazd. Dla kierunku na wprost symbol powinien 

być skierowany w lewo. 

Jeżeli znak F-12 jest stosowany dla wskazania przejazdu tranzytowego: 

 pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi, 

 pojazdów z towarami niebezpiecznymi oznakowanych tablicami ostrzegawczymi barwy 

pomarańczowej, pojazdów z towarami mogącymi skazić wodę,  
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to nad strzałką wskazującą kierunek jazdy, na białym tle umieszcza się symbol pojazdu 

o barwach stosowanych na tabliczkach od T-23h do T-23j. 

Jeżeli znak F-12 jest stosowany dla wskazania przejazdu tranzytowego pojazdów, których 

szerokość, wysokość, długość, rzeczywista masa całkowita lub nacisk osi wymaga skierowania 

na wskazaną trasę przejazdu, to na białym symbolu zgodnym z symbolem stosowanym 

na znaku B-5 umieszcza się symbol odpowiadający symbolowi stosowanemu na znakach od 

B-15 do B-19. 

Na znaku F-12 dopuszcza się umieszczenie napisu, np. „TIR”. Znak F-12 umieszcza się przed 

każdym skrzyżowaniem na trasie tranzytowej, na którym kierujący mogą mieć wątpliwości, 

co do kierunku przejazdu tranzytowego. 

Odległość umieszczania znaku F-12 od skrzyżowania powinna być taka jak odległość 

umieszczania znaków ostrzegawczych. 

W przypadku umieszczania na drodze tablic przeddrogowskazowych, znak F-12 powinien być 

umieszczony w odpowiedniej odległości przed nimi, aby kierujący mieli możliwość odczytania 

obu informacji. Zaleca się, aby znak F-12 był uzupełniony znakiem F-13 umieszczonym 

na skrzyżowaniu. 

Jeżeli objazd tranzytowy jest tylko przejazdem zalecanym, to znaki F-12 powinny być 

stosowane samodzielnie. Natomiast, gdy jest to przejazd obowiązujący, znaki F-12 należy 

stosować, jako uzupełnienie odpowiednich znaków zakazu (od B-5 do B-8) i ewentualnie 

odpowiednich znaków uprzedzających o zakazie (F-5 i F-6). 

Proponowana zmiana: 

Uzupełniono o odmianę znaku F-12 dla kierunku jazdy na wprost.  

6.2.7.2. Wskazanie przejazdu tranzytowego na skrzyżowaniu 

 

Rys. 6.2.7.2.1. Znak F-13 

Znak F-13 przejazd tranzytowy (rys. 6.2.7.2.1) stosuje się w celu wskazania kierującym 

zalecanej drogi tranzytowej (odcinka trasy dojazdowej) i umieszcza się na skrzyżowaniu. 

Znak F-13 należy stosować jako uzupełnienie znaku F-12. 

 

Rys. 6.2.7.2.2. Znak F-13 wskazujący przejazd tranzytowy do miejscowości 

Znak F-13 można umieszczać nad znakiem E-3. W razie potrzeby podania kierunku przejazdu 

tranzytowego do określonej miejscowości, należy stosować odmianę znaku F- 13 pokazaną 

na rysunku 6.2.7.2.2. 
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6.2.8. Tablice wskaźnikowe na autostradzie i drodze ekspresowej 

 

Rys. 6.2.8.1. Znak F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m 

przed pasem wyłączania 

 

Rys. 6.2.8.2. Znak F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m 

przed pasem wyłączania 
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Rys. 6.2.8.3. Znak F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m 

przed pasem wyłączania 

 

Rys. 6.2.8.4. Znak F-14d tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 

300 m przed pasem wyłączania 
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Rys. 6.2.8.5. Znak F-14e tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 

200 m przed pasem wyłączania 

 

Rys. 6.2.8.6. Znak F-14f tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 

100 m przed pasem wyłączania 

Tablice wskaźnikowe F-14a (rys. 6.2.8.1), F-14b (rys. 6.2.8.2), F-14c (rys. 6.2.8.3), F-14d 

(rys. 6.2.8.4), F-14e (rys. 6.2.8.5), F-14f (rys. 6.2.8.6) stosuje się w celu poinformowania 

kierujących o zbliżaniu się do początku pasa wyłączania. Tablice wskaźnikowe umieszcza się 
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w odległościach na nich podanych, licząc od początku skosu pasa wyłączania. Na autostradach 

stosuje się tło znaku barwy niebieskiej, a na drogach ekspresowych barwy zielonej. 

 

Proponowana zmiana: 

Dodano tablice wskaźnikowe stosowane na drogach ekspresowych oraz sprecyzowano 

odległości, w jakich mają być umieszczane. 

6.2.9. Sposób oznakowania podziału jezdni i końca pasa ruchu 

6.2.9.1.  Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu 

 

Rys. 6.2.9.1.1. Znak F-15a 

Znak F-15a niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu (rys. 6.2.9.1.1) 

stosuje się w celu oznakowania jednojezdniowej drogi trzypasowej, na której pasy prawy 

i środkowy są przeznaczone do jazdy w jednym kierunku, a pas lewy – w kierunku 

przeciwnym. 

 

Rys. 6.2.9.1.2. Znak F-15b 

Znak F-15b niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu (rys. 6.2.9.1.2) 

stosuje się w celu oznakowania jednojezdniowej drogi trzypasowej dla kierunku przeciwnego, 

aniżeli kierunek, dla którego zastosowano znak F-15a (rys. 6.2.9.1.1). 

 

 

Rys. 6.2.9.1.3. Znak F-15c 
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Znak F-15c niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu (rys. 6.2.9.1.3) 

stosuje się w celu oznakowania jednojezdniowej drogi trzypasowej, dla której pas środkowy 

przeznaczony jest dla zjazdów do nieruchomości. 

Znak F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu wskazuje 

organizację ruchu na ustalonych odcinkach dróg, na których wprowadzono trzeci pas ruchu 

umożliwiający odcinkowo wyprzedzanie innych pojazdów, a także między innymi w związku 

z prowadzonymi objazdami spowodowanymi zamknięciem dróg. Liczba pasów 

przeznaczonych do ruchu w poszczególnych kierunkach, wskazanych strzałkami na znakach, 

powinna być ustalona na podstawie szczegółowej analizy warunków ruchu.  

Linie oddzielające pasy ruchu na znakach powinny być zgodne z zastosowanymi na jezdni. 

Znaki F-15 umieszcza się w miejscu, w którym rozpoczyna się pokazana na znaku organizacja 

ruchu; jeżeli jest ona kontynuowana za skrzyżowaniem, znak powtarza się bezpośrednio za tym 

skrzyżowaniem. Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami znak powtarza się, jeżeli długość 

odcinka jest większa niż 500 m. Długość odcinka, na którym występuje dodatkowy pas ruchu, 

podać należy poprzez umieszczenie pod znakiem F-15 tabliczki T-1b. 

Jeżeli przekrój taki rozpoczyna się na odcinku między skrzyżowaniami i poprzedzony jest 

odcinkiem o dwóch pasach ruchu, na początku zmiany przekroju stosuje się znak D-13b 

początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej, a znak F-15 według rys. 6.2.9.1.1 i 6.2.9.1.2 

stosuje się wzdłuż odcinka w odległościach, co 300-500 m. 

Proponowane zmiany: 

1. Wprowadzono nową numerację znaków F-15 stosowanych dla przeciwnych kierunków 

ruchu i dla różnych organizacji ruchu. 

2. Uzupełniono o zasadę stosowania znaku na odcinkach dróg, na których wprowadzono 

odcinki z trzecim pasem ruchu przeznaczonym do wyprzedzania innych pojazdów. 

Ustalono zasadę podawania długości takiego odcinka na tabliczce pod znakiem. 

3. Odmianę znaku F-15 wskazującą kierunki ruchu na jezdni dwukierunkowej dwupasowej 

oraz znak F-17”koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej” (środkowego) 

przeniesiono do Części IX – Zasady organizacji oznakowania tymczasowego w tym robót 

drogowych. 

 

6.2.9.2. Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej 

 

Rys. 6.2.9.2.1. Znak F-16 

Znak F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej (rys. 6.2.9.2.1) i jego odmiany 

polegające na zwiększeniu liczby pasów ruchu na znaku stosuje się w celu oznakowania końca 

wewnętrznego pasa ruchu drogi jednojezdniowej o trzech lub więcej pasach ruchu. 

Znak F-16 i jego odmiany stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości do 50 km/h. 

Na drogach o dopuszczalnej większej prędkości stosuje się odmiany znaku D-14. 
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Znak F-16 umieszczany jest nad jezdnią, a stosowany może być w przypadku, kiedy 

stosowanie znaków D-14 jest niemożliwe. 

6.2.9.3. Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej 

 

 

Rys. 6.2.9.3.1. Znak F-17 

Znak F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej (rys. 6.2.9.3.1) i jego odmiany 

polegające na dostosowaniu liczby pasów ruchu na znaku do rzeczywistej liczby tych pasów 

stosuje się na drogach, o co najmniej trzech pasach ruchu w tym samym kierunku, w celu 

wskazania, że jeden z pasów ruchu kończy się przed lub za skrzyżowaniem. Na znaku, 

w środkowej części pasa ruchu, który nie jest kontynuowany, umieszcza się symbol znaku D-4. 

Znak stosuje się w przypadku zamknięcia pasa ruchu z powodu czynności lub robót 

prowadzonych na zamkniętym pasie ruchu. Znak umieszcza się w odległości od końca pasa 

ruchu: 

 od 150 do 300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, 

 od 50 do 100 m na pozostałych drogach. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umieszczenie znaków w mniejszych 

odległościach. Dla wskazania końca skrajnego pasa ruchu na drodze, o co najmniej dwóch 

pasach ruchu, o dopuszczalnej prędkości do 50 km/h, stosuje się odmianę znaku F-17 zgodnie 

z rysunkiem 7.2.16.2. 

 

 

Rys. 6.2.8.3.2. Znak F-17 wskazujący koniec lewego pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej 

trzypasowej 

 

Znak F-17 umieszczany jest nad jezdnią, a stosowany może być w przypadku, kiedy 

stosowanie znaków D-14 jest niemożliwe. 

 

 


