
ść minima|na

znak cl4 ''plędkość minima|na., oznacza, że kietujący, przy zachowaniu ogra.
plędkoś€i wynikajqcych f pżePisów sz€zeqólowych, obowiqzany jest jechać
kościĘ ni € mniejszą niż okrcś|ona na znaku licfbą ki|ometróW na godfinę,
że warunki ruchu |ub jego bezpieczeństwo wymagajq fmniejszenia prędko.

a-14

k c.15 ',koniec minima|nej plędkości'' oznacza miejsce'w którym prędkość
ma|na okreś|ona znakiem c.14 przestaje obowiąz}vać

y zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu
jący pojazdem może zmienić kierunekjazdy Iub zajmowany pas ruChu ty|.

zachowaniem 5zę€gó|n€j ostroźności'
pojazdem jest obowiązany zbIiżyć się:

) do pEwej krawędzi je,dni - jeźe|i zam ierza sklęcić w prawo,
do środka jezdni' a na jezdni o ruchu jednokierunkovvrym do |ewej jej krawę
dzi jeże|i zamie2a skręcić w |ewo'

xierujący pojazd€m, zmieniając zajmowany pas ruchu. jest obowiązany
ąpić pierwsz€ństwa pojazdowi jadqcemu po pasie ruchu, na ldóry zamieża

ie zgodnie z tym przepisem IUb dopuszcza|na jestjazda Wrytącznie wjednym

oraz pojazdowi wjeźdżającemu na ten pas f prawej strony'
erujący pojafd€m jest obowiązany zawczasu i Wyraźnie sygnajifować za.
zmiany kierunku jazdy |ub pasa luchu oraz zapEestać sygna|izowania n e

i su tego n ie stosuje s ię '  jeźe| i  Wymiary pojazdu uniemożJ'Wiajq

nie po wykonaniu manewru.

zawracanta
elujqcy pojazdem może zmienić kielunek jazdy lub zajmowany pas ruchu
z za(howaniem szcegó|nej ostrożności'

e.ujacy pojazdem jest obowiĘzany zawczasu i wyraźnie sygnaIizować
fm'any kierunku ja,dy Iub pasa ruchu oraf faprzestać sygna|izowania nie.
ie po wykonaniu manewru.



zakazy zawracania
. zabrania się zawracan.ó:
1) w lune|3ch, na mostach iwiaduktach oraz na dloga.h jednoklerunko!Ąych,

3) .'a drcgEd| e|Gpresowych, z wyjqtkiem skrzyżowań i mieis. do tego pŹeznaczo'

a) w warunkach' w hórych mogioby to fagrofić bezpieczeństwu ruchu na
drodże Iub tuch ten utrudnić'

znak B.23 ,,fakaz zawacania', zabrania kierujEcym fawlac.nia do najb|iższego
skżyżowania Wtqc,nie'

Zrak B-24, ,koniec zakazu zawracania" o,racra odwol .n ie zakazu zawracania
pr,ed skrzyżoWaniem'

Znak B.2] .,zakaz sklęcania W |ewo', zabrania równi€ż fawracania.

Zakazy skręcania
Znak:

1) B'2] , ,zakaz skręc.nia w |ewo, ' '
2) B.22 ',fakaz skręcania w plawo,,
zabraniajĘ skręcania W kerunku Wskafanym na znaku; ponadto znak B2]
fabranra zawracan a.

Zakafy Vv"yrażone fnakami B 21 i B 22 obowiqfują na naib| ższym skr,yżowaniu'
znak B.21 B 22 fftjdujące s]ę w obrębie skżyźowan]a dotyczq ty|ko najb| ż

szej]e,dnl, pr,ed którq fostaly umieś,czone'
Urń i € szczona pod znakiem B.2] lub B '22 tab|czka T.22 Wskazuje,  Źe 2nak n ie

dotycfy row€róW jednoś|ado!Ąrych skręcających na drogę d|a rowelóW ]ub Wyzna-
czony na jefdni pas ruchu pEefnaczony d|a tych pojafdów'

@
B-24

FET;:Yą
|6Ńn I

r-22

B-23



t z.k.z słĘCania w |ewo
i awra(ańia na ńajb|iżśrym

l z.każ awra.a.ia na nai
b|i'szym 5kŻt'żowaniu oraz
ńa odcińku drogi od znaku
do tego śk.2yźowania

wymijanie - pżejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu |ub uc,estnika ruchu
jĘcego się w przeciwnym kierunku'

sady
KiefujqĆy pojazdem jest obowiązany ptzywymijaniu zachować bezpiecfhy od.

od Wymijanego pojafdu |ub uczestnika ruchu, a W razie potrzeby zjechać na
i zmniejszyć prędkość ub fatrzymać s]ę



l Man€wr wyńij.nia

używanie świateł
..'Kierują.y pojazdem, używając świateł drogowych, j €st obowiązany prze.

|Ęcry. ie na światła mijania w .dzie fb|iżania się:
]) pojazdu nadjeźdżajqcego z przeciwka, przy cfymjeże|ijeden z kielujqcych Wy|q.

c,yi świat|ó drogowe - drug]jest obowiąfany uczynić to samo'
2) do pojazdu popżedzajqceqo, jeże|j kierujqcy może być oś|epiony,
3) pojazdu szynowego ]Ub komunikacji Wodnej, jeże|i poruszajq się w takiej

od]eg|ości, że istnieje moź|iwość oś|epienia kierujących tymi pojazdami'

Definicja
om||anie plze]sżdżanie (pŹechodzenie) obok nie porusfaiąceoo się pojazdu'

uczesinika ruchu lub pzeszkody.

zasady
Kierujqcy pojazdem jest obowiqzany przy omijaniu zachować bezpieczny od.

stęp od omijanego pojazdu |ub UĆfestnika ruchu aIbo przeszkody i - w razi€ po.
tE€by'zmniejsryć prędkość; omijanie poja,du sygnaIizującego ,amiar skręcenia
W |€wo może odbywać się ty|ko zjego prawej strony'

W czasiejazdy W Warunkach zmniejszonej przejrzystości powjetża spowodowa
nej mg|Ę, opadami ainrosferycznymi ub ]nnymi przyczynami ki€rujący pojazdem
j€'t obowiązany zóchować szczegó|ną ostrożność, a ponadto ki€rujący poja.
fdem s]|n kov!rym ]est obowiązany podczas m91y dawać krótkotrwale sygna|y
dźwiękowe W czasie Wypżedzania lub omijania poza obszarem fabudowanym'



xujqcemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu, który jechat W tym sa'
kielunku, lecz zatrfymał się w ce|u Ustqpienia pierwszeństwa pieszemu'

jqcemu pojazdem zabrania się omijania pojazdów oczekujqcych na
je ruchu przez p.zejazd, jeże|i w}magałoby to wjechania na część jezdni

nq d]a przeciwnego kierunku ruchu

l W pokażanej 5ńua(ji
abrani. się onijani. poja.
żdów oczekuią.ych na

dy
KierujqCy pojazdem jest obowiązany prfy .ofaniu ustąpić pierwszeństwa in.
|u pojazdowi |ub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność,
szczeqó|noś€i:


