Kierunki planowanych zmian w przepisach dotyczących
znaków i sygnałów drogowych oraz warunków
technicznych dla znaków, sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich
umieszczania na drogach.
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ZNAKI I SYGNAŁY NARZĄDZIEM KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM DROGI

Zarządzanie ruchem drogowym
Nowe regulacje prawne :
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
– oczekuje na publikację, planowany termin obowiązywania : od 1 lipca 2016 r.

Przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 1018) znowelizowały m.in. art. 1 ust. 1 i 2 oraz
art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wprowadzając pojęcie strefy
ruchu i rozszerzając zastosowanie przepisów tej ustawy również na drogi położone w strefach
ruchu. Ponadto, znowelizowane przepisy art. 10 ust. 2 i 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym
powierzają obowiązek sprawowania nadzoru nad zarządzeniem ruchem na drogach
wewnętrznych położonych w strefach ruchu wojewodzie, a zarządzania w ruchem na drogach
wewnętrznych w strefie ruchu podmiotowi zarządzającemu tymi drogami.
Wyżej wymienionym zmianom ustawy Prawo o ruchu drogowym nie towarzyszyły zmiany
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
w którym zgodnie z § 1 ust. 1 określono szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach
publicznych oraz strefach zamieszkania na podstawie poprzedniego stanu prawnego, przed
dniem wejścia w życie przepisów wyżej wymienionej ustawy z dnia 22 lipca 2010 r.,
tj. dniem 4 września 2010 r.

Nowe przepisy zapewnią jednolitą procedurę procedurę postępowania :
– przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów organizacji ruchu dla strefy ruchu przez
organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych (w myśl przepisów art. 10
ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym – podmioty zarządzające drogami
wewnętrznymi);
– wojewody w sprawowaniu nadzoru nad zarządzaniem na drogach wewnętrznych
położonych w strefach ruchu.

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE
Po analizie opracowania pt. „Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej
stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, zrealizowanego przez konsorcjum,
którego liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, podjęte zostały
prace nad nowym tekstem rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
uwzględniającym m.in. jego rozszerzenie o znaczenie i wzory urządzeń
bezpieczeństwa ruchu stosowanych na drogach.

Nowe rozporządzenie będzie podstawą do opracowania warunków technicznych jakie
powinny spełniać znaki, sygnały drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz
warunków ich umieszczania na drogach.

WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH
ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA
NA DROGACH

Założenia dotyczące kształtu i treści regulacji prawnych :

 pełna zgodność treści z delegacją zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
– zmniejszenie objętości aktu prawnego,
 rozporządzenie bez załączników – jednolity tekst,
 odniesienia do norm i przepisów szczegółowych.

Opracowanie pt. „Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych
w organizacji ruchu na drogach”, zostało przekazane w wersji elektronicznej do
umieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Bezpośredni link : http://mib.gov.pl/2-Propozycja_wymagan_dla_oznakowania_drogowego.htm

AWIZOWANE AKTY PRAWNE
Przygotowane są do podpisu rozporządzenia :
 Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (nr 610 w
wykazie prac legislacyjnych),
 Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (nr 611 w wykazie prac legislacyjnych),
wprowadzające nowy znak E-15h

Znak E-15h „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym
nacisku osi pojazdu do 11,5 t”
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