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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 337) 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 

z późn. zm.) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla 

pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym 

się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, 

jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;] 

<1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla 

pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych 

znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, 

ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;> 

1a)  droga publiczna - drogę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.); 

1b)  droga wewnętrzna - drogę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych; 

2)   droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, 

klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli 

długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi; 

3)   autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na 

której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą 

rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep; 
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4)   droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu 

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca; 

5)   droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną 

odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg 

lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

5a)  pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym 

kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

5b)  śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub 

wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku 

jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; 

6)   jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk 

wydzielonych z jezdni; 

7)   pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu 

pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi; 

8)   pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu 

pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia 

zwierząt; 

9)   chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 

10)  skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie 

lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia 

lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi 

twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy 

drodze lub z drogą wewnętrzną; 

10a)  szkoda istotna - szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub 

kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z 

otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa 

w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217); 
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11)  przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska 

przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi; 

12)  przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do 

przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

13)  przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone 

odpowiednimi znakami drogowymi; 

14)  tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

15)  obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi; 

16)  strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym 

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są 

odpowiednimi znakami drogowymi; 

16a)  strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy 

i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi; 

[17)  uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe 

lub na pojeździe znajdującym się na drodze; 

18)  pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub 

czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę 

prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, 

podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w 

wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;] 

<17) uczestnik ruchu – pieszego, osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub 

na pojeździe znajdującym się na drodze; 

18) pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej 

robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się 

również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, 

hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające 

ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku 

inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby 

dorosłej;> 

<18a) urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, 

przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;> 
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19)  kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub 

dowódcę; 

20)  kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która 

prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w 

stadzie; 

21)  kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem; 

21a)  profil kandydata na kierowcę - profil kandydata na kierowcę w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 

1287 i 2020); 

22)  szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu 

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w 

stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

[23)  ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić 

innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a 

pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;] 

<23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić 

kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, 

pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę 

poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, 

zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;> 

24)  ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez 

uprawnioną osobę; 

25)  niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w 

warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu; 

26)  wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 

poruszającego się w przeciwnym kierunku; 

27)  omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika 

ruchu lub przeszkody; 

28)  wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 

poruszającego się w tym samym kierunku; 

29)  zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub 

przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde 

unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów; 
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30)  postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów 

ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 

[31)  pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub 

urządzenie do tego przystosowane; 

32)  pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu 

szynowego;] 

<31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz 

maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia 

wspomagającego ruch; 

32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu 

szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia 

transportu osobistego i wózka inwalidzkiego;> 

33)  pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z 

prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; 

34)  pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 

25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 

35)  pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z 

naczepą; 

35a)  pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z 

ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej 

drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa 

całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych 

w przepisach niniejszej ustawy; 

35b)  ładunek niepodzielny - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych 

ładunków; 

35c)  pilot - osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; 

36)  pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania 

specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania 

specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy 

związane z wykonywaniem tej funkcji; 
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37)  pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w sposób 

szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne 

Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Służbę Celno-

Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i 

Służbę Więzienną; 

38)  pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich 

świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z 

włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy 

jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane 

wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego; 

39)  pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do 

rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd 

wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

40)  samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; 

41)  autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 

osób łącznie z kierowcą; 

41a)  autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy 

pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z 

napisem barwy czarnej "autobus szkolny"; 

42)  samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony 

konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą; 

42a)  ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie 

do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy; 

42b)  czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, 

z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna 

nie przekracza: 

a)  w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, 

b)  w przypadku przewozu osób 400 kg; 
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42c)  czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i 

konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

43)  taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony 

do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu 

podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie: 

a)  taksometru albo 

b)  aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 

44)  ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości 

nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac 

rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do 

ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; 

45)  motocykl - pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym 

wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu 

kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo 

L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów 

dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z 

późn. zm.); 

46)  motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności 

skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 

kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

47)  rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej 

tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały 

pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o 

znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się 

stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; 

47a)  wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób 

lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być 

wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany 

prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 

250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 

prędkości 25 km/h; 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<47b) hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, 

bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie 

przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe; 

47c) urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem 

hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do 

poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;> 

48)  wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby 

niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja 

ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego; 

49)  zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; 

nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania; 

49a)  kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego 

konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz 

przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach 

prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych; 

50)  przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; 

51)  przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg; 

52)  naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten 

pojazd; 

53)  masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, 

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego; 

54)  dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami 

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do 

poruszania się po drodze; 

55)  rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim 

rzeczy i osób; 

56)  dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, 

która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu; 

57)  nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi; 

58)  VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta; 

59)  urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na 

statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania 

obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami; 
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60)  kategoria pojazdu - klasyfikację pojazdu według wymagań homologacyjnych; 

61)  maksymalna masa całkowita - największą masę pojazdu obciążonego osobami i 

ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu; 

62)  nowy pojazd - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany; 

63)  państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację 

Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

64)  pojazd kompletny - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych nie wymaga kompletacji; 

65)  pojazd marki "SAM" - pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub 

ramy, konstrukcji własnej; 

66)  pojazd produkowany w małych seriach - pojazd produkowany w limitowanej liczbie, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 3; 

67)  pojazd niekompletny - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych powinien przejść co najmniej jeden etap 

kompletacji; 

68)  pojazd skompletowany - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej jednego etapu 

kompletacji; 

69)  pojazd z końcowej partii produkcji - pojazd będący częścią zapasów producenta, który 

nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę 

do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu 

pojazdu, a świadectwo to utraciło ważność; 

70)  przedmiot wyposażenia lub część - rozumie się przez to układ, oddzielny zespół 

techniczny lub część, podlegające wymaganiom technicznym określonym w dziale III, 

rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych lub 

regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania w pojeździe; 

71)  świadectwo homologacji typu - świadectwo homologacji typu EKG ONZ, świadectwo 

homologacji typu pojazdu, świadectwo homologacji typu WE; 

72)  świadectwo homologacji typu EKG ONZ - dokument wydany przez właściwy organ 

państwa - strony Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych 

dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych 

pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych 
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wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 1135 i 

1136), zwanego dalej "Porozumieniem", stwierdzający, że typ przedmiotu wyposażenia 

lub części spełnia wymagania procedury homologacji typu EKG ONZ określone w 

regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(EKG ONZ) stanowiących załączniki do tego Porozumienia; 

73)  świadectwo homologacji typu pojazdu - dokument wydany przez właściwy organ 

Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że typ pojazdu spełnia wymagania procedury 

homologacji typu pojazdu; 

74)  świadectwo homologacji typu WE - dokument wydany przez właściwy organ państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że typ pojazdu, typ przedmiotu jego 

wyposażenia lub części, spełnia wymagania procedury homologacji typu WE; 

75)  typ przedmiotu wyposażenia lub części - oznaczenie przedmiotów wyposażenia lub 

części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od siebie pod 

względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub 

ochronę środowiska, jeżeli wymagania określone w przepisach UE dotyczących badań 

homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie stanowią inaczej; 

76)  świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - dokument wydany przez 

właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że pojazd 

spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne procedury dopuszczenia 

indywidualnego WE pojazdu; 

77)  świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu 

do zasilania gazem - dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej 

stwierdzający, że sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 

zasilania gazem oraz elementy tej instalacji spełniają wymagania procedury homologacji 

sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

78)  typ pojazdu - oznaczenie pojazdów jednej kategorii pojazdu, które nie różnią się od 

siebie pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 70zm ust. 1 pkt 5; 

79)  wprowadzenie do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne przekazanie pojazdu, przedmiotu 

wyposażenia lub części po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

użytkownikowi; 
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80)  wariant pojazdu - oznaczenie pojazdów jednego typu, które nie różnią się od siebie co 

najmniej pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 

81)  wersja pojazdu - oznaczenie pojazdów jednego wariantu, o kompletacji określonej w 

opisie technicznym typu pojazdu w świadectwie homologacji typu pojazdu albo 

świadectwie homologacji typu WE pojazdu; 

82)  tramwaj - pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią 

elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

83)  trolejbus - autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej; 

84)  blokada alkoholowa - urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika 

pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w 

wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 

85)  kalibracja blokady alkoholowej - ogół czynności służących wzorcowaniu blokady 

alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie 

wymagania, o którym mowa w pkt 84; 

86)  niezgodność - rozbieżność między danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji 

pojazdów, centralnej ewidencji kierowców albo centralnej ewidencji posiadaczy kart 

parkingowych a stanem prawnym ustalonym na podstawie dostępnych danych lub stanem 

faktycznym. 

Rozdział 2 

[Ruch pieszych] 

<Ruch pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego 

ruch> 

 

Art. 11. 

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z 

pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może 

korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i 

ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. 

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w 

warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. 
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4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku 

chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. [Pieszy, z wyjątkiem osoby 

niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.] 

<Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest 

obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub 

urządzeniem transportu osobistego.> 

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest 

obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych 

lub po chodniku. 

5. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. [W strefie tej pieszy korzysta z 

całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.] <W strefie tej pieszy 

korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą 

poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.> 

 

Art. 15. 

Przepisów art. 11-14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze. 

 

<Art. 15a. 

1. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana 

korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą 

się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje 

ruch prawostronny. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej osoba poruszająca 

się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i 

ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

3. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z 

chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną 

do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa 

pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając 

jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać 

odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych. 

5. Przekraczanie torowiska wyodrębnionego z jezdni przez osobę poruszającą się przy 

użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone tylko w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

6. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest 

obowiązana: 

1) poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, 

z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa; 

2) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub 

uczestnika ruchu; 

3) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika 

ruchu lub przeszkody;  

4) przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania 

bez utrudnienia komukolwiek ruchu; 

5) zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić 

pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. 

7. Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się: 

1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu; 

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; 

3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku; 

4) czepiania się pojazdów; 

5) poruszania się tyłem.> 

Art. 20. 

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w 

godzinach 500-2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w 

godzinach 2300-500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 

km/h. 
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3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4, wynosi w 

przypadku: 

1)   samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t: 

a)  na autostradzie - 140 km/h, 

b)  na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h, 

c)  na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej 

o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h, 

d)  na pozostałych drogach - 90 km/h; 

2)   zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1: 

a)  na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o 

dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h, 

b)  na pozostałych drogach - 70 km/h. 

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone 

w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej 

wynosi 100 km/h. 

5. (uchylony). 

5a. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii może, w drodze 

rozporządzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 

rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323, 1495 i 1517), wprowadzić ograniczenia w 

dopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych. 

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi: 

1)   ciągnika rolniczego (również z przyczepą) - 30 km/h; 

2)   pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla 

kierującego - 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem 

zabudowanym; 

3)   motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się 

dziecko w wieku do 7 lat - 40 km/h [.] <;> 

<4) hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego – 20 km/h.> 
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Art. 22. 

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: 

1)   do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo; 

2)   do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - 

jeżeli zamierza skręcić w lewo. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z 

zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym 

kierunku. 

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić 

pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z 

wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony. 

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem 

ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji 

jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego 

zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany 

bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu 

umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na 

takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość 

kontynuacji jazdy. 

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami 

ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji 

jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, 

jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje 

możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest 

obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem 

zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu 

zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu 

zespołowi pojazdów z lewej strony. 

[5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany 

kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu 

manewru.] 
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<5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować 

kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać 

sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.> 

<5a. W przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w kierunkowskazy, kierujący 

pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany 

kierunku jazdy lub pasa ruchu przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany 

kierunku jazdy lub pasa ruchu.> 

6. Zabrania się zawracania: 

1)   w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej; 

2)   na autostradzie; 

3)   na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego 

przeznaczonego; 

4)   w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub 

ruch ten utrudnić. 

Art. 24. 

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, 

czy: 

1)   ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia 

komukolwiek ruchu; 

2)   kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania; 

3)   kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru 

wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu. 

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, 

a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. [W razie 

wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych 

odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.] <W razie wyprzedzania roweru, wózka 

rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu 

osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub 

kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.> 

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony 

wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12. 
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4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów 

uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni 

jednokierunkowej. 

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, 

może odbywać się tylko z jego prawej strony. 

6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio 

po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym 

lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu 

ułatwienia wyprzedzania. Przepisu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 12. 

7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: 

1)   przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; 

2)   na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi; 

3)   na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch 

jest kierowany. 

8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni: 

1)   jednokierunkowej; 

2)   dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że 

kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym 

- w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni. 

9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu 

sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część 

jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym. 

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami 

ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7: 

1)   na jezdni jednokierunkowej; 

2)   na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze 

zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do 

jazdy w tym samym kierunku. 

11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. 

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej 

strony. 
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Art. 26. 

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. 

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić 

pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą 

wjeżdża. 

3. Kierującemu pojazdem zabrania się: 

1)   wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z 

wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany; 

2)   omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu 

ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; 

[3)   jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.] 

<3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 

6, art. 33a ust. 2 oraz art. 33b ust. 2.> 

4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany 

jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na 

brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej 

powierzchni. 

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu 

obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli 

przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża 

tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na 

taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy 

te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej. 

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego 

znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest 

obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. 

 

Art. 27. 

[1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany 

zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na 

przejeździe. 
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1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, 

pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza 

opuścić.] 

<1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany 

zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, 

hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie 

poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na 

przejeździe. 

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą 

elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy 

użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu 

dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.> 

2. (uchylony). 

[3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest 

obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.] 

<3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest 

obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub 

urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu 

urządzenia wspomagającego ruch.> 

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów 

i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. 

 

Art. 32. 

1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: 

1)   samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10; 

[2)   rowerów lub wózków rowerowych - 15;] 

<2) rowerów, wózków rowerowych lub hulajnóg elektrycznych – 15;> 

3)   pozostałych pojazdów - 5. 

2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn 

pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów. 

3. (uchylony). 
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4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących 

przepisów ruchu drogowego. 

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

[6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz 

pojazdy, o których mowa w ust. 5.] 

<6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub 

hulajnogi elektryczne oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.> 

6a. Przejazd kolumny pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w skład której 

wchodzi więcej niż 5 pojazdów, jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia 

wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy. 

7. (uchylony). 

Oddział 11 

[Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych] 

<Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu 

osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych> 

 

Art. 33. 

[1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 

rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza 

skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany 

zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.] 

<1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla 

rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w 

którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą 

elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.> 

1a. [Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów.] 

<Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie 

rowerowej obok innych kierujących tymi pojazdami.> Jest obowiązany opuścić ją, 

kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce 

na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5. 
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2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono 

umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 

3. [Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:] 

<Kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zabrania się:> 

1)   jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a; 

2)   jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub 

podnóżkach; 

3)   czepiania się pojazdów. 

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub 

motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny 

sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

4. (uchylony). 

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone 

wyjątkowo, gdy: 

1)   opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 

2)   szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z 

prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi 

dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 

3)   warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, 

ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 

[6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać 

powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.] 

<6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany 

jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, 

ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.> 

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu 

pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w 

wieku do lat 10. 

<Art. 33a. 

1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch 

pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy 

brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. 
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2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą 

elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, 

po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje 

wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. 

3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się: 

1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; 

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. 

 

Art. 33b. 

1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla 

rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub 

zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi 

dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować 

pierwszeństwa pieszemu. 

2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem 

transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla 

rowerów. 

3. Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się: 

1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; 

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; 

3) czepiania się pojazdów. 

Art. 33c. 

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z 

chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do 

prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu 

oraz nie utrudniać jego ruchu. 

Art. 33d. 

1. Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą 

elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. 

2. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub 

urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod 

opieką osoby dorosłej.> 
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Art. 47. 

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi 

pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod 

warunkiem że: 

1)   na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; 

2)   szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i 

jest nie mniejsza niż 1,5 m; 

3)   pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 

2. [Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub 

postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, 

motoroweru, roweru lub wózka rowerowego.] <Dopuszcza się, przy zachowaniu 

warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy 

krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka 

rowerowego.> Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t 

może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym 

odpowiednimi znakami drogowymi. 

<3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu 

osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego 

miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od 

jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w 

ust. 1 pkt 2.> 

Art. 60. 

1. Zabrania się: 

1)   używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w 

pojeździe lub poza nim; 

2)   zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych 

wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne; 

3)   ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu 

znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic; 

3a)  
(8)

 umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż 

konstrukcyjnie do tego przeznaczone; 
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3b)  
(9)

 umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, 

jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie 

przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej; 

4)   umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd 

został zarejestrowany. 

1a. 
(10)

 Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu 

w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego 

pojazdem. 

2. Zabrania się kierującemu: 

1)   oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu; 

2)   używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją 

spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem; 

3)   pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie 

dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze; 

[4)   ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym 

urządzeniu;] 

<4) ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem 

transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, 

zwierzęcia lub ładunku;> 

5)   używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi. 

3. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze 

pokrytej śniegiem. 

4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się do: 

1)   pojazdów samochodowych biorących udział w rajdach zimowych i wyścigach 

zimowych za zgodą zarządcy drogi, wyrażoną w trybie określonym w art. 65a ust. 3 

pkt 7a; 

2)   rowerów. 

 

Art. 129. 

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego 

kontrolowanie należą do zadań Policji. 
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2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony 

do: 

[1)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu;] 

<1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do 

sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego 

ruch;> 

1a)  
(61)

 ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru 

Dowodów Osobistych; 

2)   sprawdzania wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz zezwolenia, 

o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami; 

2
1
)  weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu w centralnej 

ewidencji pojazdów; 

2
2
)  

(62)
 weryfikacji danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców; 

2a)  żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o 

którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko 

osoby nim kierującej; 

2b)  sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego 

zezwolenia; 

3)   żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do 

której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w 

celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu; 

4)   sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku 

osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

4a)  odczytu w czasie kontroli wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza pojazdu 

holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego wraz z jednostką miary; 

5)   sprawdzania zapisów tachografu; 

6)   zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów 

stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty 

kierowcy w przypadkach przewidzianych w: 
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a)  art. 26 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 

dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie 

drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 

drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), 

b)  art. 11 ust. 4 lit. c załącznika do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg 

pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), 

sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409); 

7)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą 

jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

8)   uniemożliwienia: 

[a)  kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 

po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,] 

<a) kierowania pojazdem lub poruszania się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub 

w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,> 

b)  korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi 

zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo 

naruszają wymagania ochrony środowiska, 

c)  korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem 

członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, 

d)  kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów 

uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

9)   używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania 

pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia 

wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego; 

9a)  używania urządzeń rejestrujących; 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10)  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a 

ust. 1-3; 

11)  kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych 

z tym przewozem; 

11a)  kontroli transportu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach oraz wymagań związanych z tym transportem; 

11b)  zrywania plomb celem fizycznej kontroli przewożonych odpadów; 

12)  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do 

wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; 

13)  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia 

kierującego pojazdem; 

13a)  występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby 

posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający 

kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej 

osoby; 

14)  pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych 

zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu 

przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw 

obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów 

dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych 

zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz do innych osób 

korzystających z tych przywilejów i immunitetów. 

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 

wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie 

ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia 

policjantów określone w ust. 2. 

4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej 

lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którym przysługują uprawnienia, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1. Funkcjonariuszom Straży 
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Granicznej i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przysługuje także uprawnienie, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 6, w zakresie dotyczącym dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do używania pojazdu. 

4aa. 
(63)

 Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także inspektorzy Inspekcji Ochrony 

Środowiska, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2-2a, pkt 7 

lit. b, pkt 8 lit. b i pkt 11a. 

4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pojazdu, jeżeli: 

1)   pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 

po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma 

możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób; 

2)   pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych 

dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, 

dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki 

tego ubezpieczenia; 

3)   stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 

uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska; 

4)   kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo 

wypisu z tego zezwolenia; 

5)   stwierdzono naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 

5. (uchylony). 

Art. 129b. 

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną 

(miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). 

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego 

wobec: 

1)   kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, 

określonego odpowiednim znakiem drogowym; 

2)   uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

a)  zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 

[b)  ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych 

oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 
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c)  ruchu pieszych,] 

<b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, 

urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe 

wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

c) ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń 

wspomagających ruch,> 

d)  ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady 

gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 

1527 i 1716). 

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 

strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do: 

[1)   zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;] 

<1) zatrzymania pojazdu, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia 

wspomagającego ruch lub jadącego wierzchem;> 

2)   
(64)

 sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz weryfikacji danych o: 

a)  pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji 

pojazdów, 

b)  kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców; 

3)   (uchylony); 

[4)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu;] 

<4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do 

sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego 

ruch;> 

5)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą 

jego bezpieczeństwu, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

6)   sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2; 

7)   żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do 

kierowania lub używania w oznaczonym czasie; 
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8)   
(65)

 ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru 

Dowodów Osobistych. 

4. (uchylony). 

Art. 130a. 

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 

sposób zagraża bezpieczeństwu; 

2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w 

kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; 

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych 

w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na 

pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 

4)   pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 

przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; 

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 

zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; 

6)   
(67)

 kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami 

albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu 

przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do 

kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada 

pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, 

upoważniające do kierowania pojazdem. 

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o 

którym mowa w art. 140ad ust. 7. 

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości 

zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: 

1)   kierowała nim osoba: 

a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu, 

b)  
(68)

 nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do 

kierowania lub używania pojazdu; 
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2)   jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 

uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 

lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało 

powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i 

stosuje się odpowiednio. 

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji 

ratowniczej. 

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 

1)   policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3; 

2)   strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 

3)   osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3. 

5. (utracił moc). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. 
(69)

 Pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w ust. 1-2 oraz art. 140ad ust. 7 

umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia 

opłaty za jego usunięcie i parkowanie, z uwzględnieniem ust. 7. 

5d. (uchylony). 

5e. (uchylony). 

5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta 

realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza 

ich wykonywanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych. 

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w 

ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, 

ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz 

wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 

2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których 

mowa w ust. 6a. 

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c: 
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a)   rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania - 15 zł 

b)   motocykl - za usunięcie - 200 zł; za każdą dobę przechowywania - 22 zł, 

c)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 440 zł; za każdą 

dobę przechowywania - 33 zł, 

d)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 550 zł; 

za każdą dobę przechowywania - 45 zł, 

e)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 780 zł; 

za każdą dobę przechowywania - 65 zł, 

f)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1150 zł; za 

każdą dobę przechowywania - 120 zł, 

g)   pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1400 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 180 zł [.] <,> 

<h) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – za usunięcie – 123 

zł; za każdą dobę przechowywania – 23 zł.> 

6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. 

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady 

określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. 

6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. 

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu. 

7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu: 

1)   (utracił moc); 

2)   w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 - dowodu uiszczenia opłaty, o której 

mowa w ust. 5c, oraz dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu przyczyny 

umieszczenia pojazdu na parkingu. 
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8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w 

przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego 

ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. 

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). 

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 

lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, 

jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu 

w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o 

skutkach nieodebrania pojazdu. 

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed 

upływem 30 dni od dnia powiadomienia. 

10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany 

w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu 

miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu uregulowania jego sytuacji 

zgodnie z przepisami prawa celnego. 

10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej. 

10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia 

pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo 

że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności. 

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie 

przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu 

było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono 

należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. 

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. 

Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. 

10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu 

w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo 

starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego 

dnia od dnia upływu tego terminu. 
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10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 

zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie 

tych kosztów wydaje starosta. 

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na 

podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do 

pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h. 

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h, wynosi 30 dni 

od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza 

się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami 

podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat. 

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat. 

10m. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7, pojazd nie zostanie odebrany z 

parkingu w ciągu 30 dni od dnia nałożenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio 

przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości. 

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony 

prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do 

podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub 

prowadzących strzeżone parkingi; 

2)   tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu; 

3)   (utracił moc). 
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USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281) 

 

Art. 86. 

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując 

należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

podlega karze grzywny. 

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd 

można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 

 

<Art. 86a. 

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego 

albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub 

drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub 

nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,  

podlega karze grzywny albo karze nagany.> 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 i 

1517) 

Art. 7. 

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania: 

1)   tramwajem - jest pozwolenie na kierowanie tramwajem; 

[2)   rowerem i wózkiem rowerowym - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, 

A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;] 

<2) rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem 

transportu osobistego – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, 

B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;> 

3)   pojazdem zaprzęgowym - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 

lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. 
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2. Kierujący tramwajem może posiadać tylko jedno ważne pozwolenie na kierowanie 

tramwajem. 

Art. 8. 

1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 

1)   14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 

2)   16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T; 

3)   18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E; 

4)   20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co 

najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 

5)   21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba 

posiada prawo jazdy kategorii A; 

6)   21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z 

zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9; 

7)   24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: 

a)  A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, 

b)  D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9; 

8)   21 lat - dla tramwaju; 

9)   15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego; 

[10)  10 lat - dla roweru;] 

<10) 10 lat – dla roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu 

osobistego;> 

11)  17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących 

inną osobę; 

12)  13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego; 

13)  21 lat - dla kolejki turystycznej. 

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi: 

1)   18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E; 

2)   19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D. 

3. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 

1)   18 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej, 

określonymi w prawie jazdy kategorii A; 
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2)    19 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, określonymi w prawie jazdy 

kategorii C; 

3)    21 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, określonymi w prawie jazdy 

kategorii D. 

Art. 17. 

1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna: 

1)   dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej; 

2)   dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący 

ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie 

dodatkowych wymagań - osobie niewymienionej w pkt 1. 

2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: 

1)   osiągnęła wymagany minimalny wiek; 

[2)   wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, 

zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć 

prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie 

potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.] 

<2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami w kierowaniu rowerem odpowiednio 

podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu 

drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców 

posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.> 

 


