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. Art. 4. 1.

Ruch drogowy.
Rozdział.

1) &oga -

I

. Art. 'J. l. Uc zes tn icy ruch u i inne os oby znajdujące
na drodze są o~)owiąza ni zachowywać ' ostrożnoś ć;
uni kać wszelkiego d Lialan ia, które mogło b y sp<>wodować
zagr ozenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogow ego, ruch' ten utrudniać albo w' związku z ruchem zak łócać spokój lub, po r ządek publiczny o raz narazić kogok O ! \Ą4 i ek na s z k odę . , Przez ., .d zia łanie rozumie się rÓwnież ,
zani echanie.
L - Przepis ust. l stosuje się o"dpowiednio do osób
znajduj ą cych się w pobliżu drogi, jeżeli ich zachowanie
mogłoby pociągnąć ' za sobą skutki. o których mowa w
tym prze pisie.
3. Jeżeli uczestnik rucIJu lub .-inna osoba spowodo~
waJj ]eQnak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
są obowiązani przedsięwziąć niezbędne ś rodki.w celu niez w rocznego usunięs:ia zagrożenia, a gdyby nie mogli tego
.tlczynić. powinni o z a g rQ.żeniu uprzedzać innych uczestni- k,ó w ruchu.
.
s Lt;

;

"

Art. 3. Uczestnik ruchu > i esoby znajdujące' się nl'ł
d r odze ll)ają prawo liczyć, że -inniticzestnicy tegg ruchu
, przestrzegają przepisów ruchu drogowe9'O, chy ba że okGlicznośGiwskiizują na , możliwQśG od.uiiennego.:z:achowAnia.

określenia oznaczają:

część pasa drogowego drogi publicznej prze-

do ruchu lub postoju pojazdów oraz do
ruchu pieszych, łącznie z popoczem oraz torowiskie m
poja~dó.w ,szynowych znajdującym się w obrębie pasa
drogowego; określenie to obejmuje także drogę pu. hliczną przeznaczoną tylko do ruchu pieszych
(chodnik ! ub, ścieżkę dla pieszych),

Przepisy ogólne.

chem- i p,ęd z e n La z wierząt po tych drogac-h ' o raz używani~
d róg winnych celach niż ruch drogowy.
; 2. Przepisy ustawy stosuje s ię d o ruchu. pojazdów
szy nowych na d rod ze publicznej w tak im zakresie, w
~ ąki m jes t to możliwe ze względu na 'położenie toru.
,
3, Przepisy ustawy stosuje się również d9 ' ruchu odb ywdJąceg o si ę poza droga mi publiczn'ymi, jeżeli wyowga
te go konieczn Qść un iknięcia zag rożellia bezpi ec zeństwa
u czestników tego ruchu,
'
,

w ustawie

znaczoną

1

A ri; 1. L Ustawa no rmu je zasą.d,Y i warunki ruchu
~i eszych i poj azdów ną drogacą publicznyc h.. j azdy wierz-

Użyte

2) jezdnia - część drogi przeznaczoną dq ruchu' pojazdów,
3) pas 'ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do rucbu jednego . rzędu pojazdów wieI 0śladowych, oznaczony lub nie ,oznaczonyżnakami drogowymi,
4) d roga twarda -:- drogę z jezdf).ią o nawierzchni bitumicznej,· betonowek kostkowej, klinkie r9 wej, z płyt
betonowych, kamienno· betonowych lub brukowcowej
albo tłuczniowej, jeżeli dług ość nawie rzchni p rzek raCZa 20~; inne drogi są drogami gruntowymi.
5) ob sza r zabudowany - obszar oznaczony specja l:1yml
tablicami miejscowości, określonymi w przepisdc h
a zn akach drogowych,
6) skrzyżowanie - przeci ęcie się w jednym pozi omie ,
dróg mających jezdnię, ich polączenie lub rozwid lenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub roźwidlenia; ok r eśleni e to
nie dotyczy skrzyżowania, drogi -twardej z drogą gruntową lub stanowiącą podj azd do obiektu znajdująceg o
się przy drodze,
'
7) prz ejś cie dla pieszych powi erzchnię 'drogi, przeznaczoną do przekraczahia przez pieszych jezdni lub
torow iska pojazdów szynowych, oznaczo ną odpowiednimi znakami 'drogowymi,
8) pojazd - śr o d e k ti'ŁHls portu przeznaczon y dó por uszania 'się po d rodze oraz mil s zy nę l,u b urządzenie do
, tego przys t o sowa ri~ ,
.
9) pojazd siln ikowy - p ojazd wyposażony w sil nik,
z wyjątk ienl motoroweru i po'jazdu ' sz ynow ego,
10) poj azd' s amochodowy poj a,;;:;i silnikow y! , kt(';reqo
-konstrukCja uaiożli W ia j azdę l prędkoś ci .:; ' p:ze k;::1-
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czającą 25 km/h; określenielollie obejmuje ciągnika.

rolJliczego,
1,1) autobus -

pOjazd samochodowy przeznaczony kon' strukcyjnie do przewozu Więcej niż dziew,ięciu osób
łącznie. z kierowcą; " ę.ulobus połączony za pomocą
przegubu z przyczepą w sposób umożliw:iający bezpośrednie przechodzenie z autobusu do p rzyczepy
nazywa się autobusem przegubowym;

pojazd samochod'o wy jednośladowy lUb
12) motocykl ż ' bocznym wózkiem 'wielośladowYi okre~lenie td
obejmuje również trzykołowy pojazd samochodowy,
którego in:asa własna nie p,rzekracza 4QO kg,

ganizowaru}" grupę pieszych, jedzie .wierzchem a lbo
pędzi zwie,rzę ta" ,pojedync::zo lUQ .'. w .~tądzi-eJ
28) kierowca - osobę upraw~ioną do klerowania po'jaz. dem silni~owym,
'
.
29} pieszy ~osobę ' znajdującą' się t, 'poza pojazdem na
drodze lnie wykonującą ' na niej Tóbóti lub czynnoś ci
przeWid,zian ych ' ' odrę bn yini przepisami" za pieszego
uwaza się ró'Wniezosóbę prowadzącą; " ciągnącą lub /
pehają/l(} rowl!r,'" motoc'Ykl,~ wóżąk~ " dzieclęey; podręcŻr
ny lub. inwalidzki, . a , t'akzeósabę porus'zającą się samodzielnie po chodniku w wózku inwalidzkim, "
3,0) kplumna .pieszych ~; , zorgarizew;aną grupę pieszYch
prowadzoną .'przezkierownikalub .:.do,wódcę,

13) ' rowel - pojazd jednośladowy lub wielośladowy; '
31) uczestnik ruchu - ' 'pieszego; k:i~nijącegb; a · takża
(wózek rpwerowy) ponlszan y siłą mięśni osol:> jadą~
inne osoby przebywające w poj e żdz-i e lub na pojeźcych tym pojazdem; okr,eślenie to Obejmuje również
)
dzie znajdującym się na drodze, '
.
' m;,>torower, lo jest rower poruszany za pomocą sil32)
~
wymijanie
przejezdż1mie
(prieehod~enie)
~bo k
nika spalinowego o pojemności skokowej nie przeuczęstnika ruchu poruS-za jącego ' ś[~ \'1 przed wn ym
' kraczdjącej '50 em s i któ{ę go konstrukcja ogranicza
kierunku,
"
,)"
, .prędkość jazdy do 50 kmlh,
33) omijanie p r zejeżc!żanie ' (pt-iechodz'eilie) ' obok nie
14) pojazd specjalny pojazd samochodowy lub przypOruszającego sIę uczestnika ruch'u ''Iiub' pizeszkod)7,
czepę~onstrukcy jnie nie przeinaczone ' do . przewozu
34)
wyprzedzanie :... przejeżdżapie (p tzechodżeniej 'obok
osób lub ładunków,
'
uczestnika rilchu poni sz ajątego ' się, ';w ' ,tym samym
pojazd wySyłający sy, 15) pojazd uprzywilej.owany ,kierunku, :
< ' ",
'
gnały świetlne w postaci niebi~skich świateł błysko
35) zatrzymanie pojazdu -unieruchomienie ;pojazd,u nie ·
\
wych .i jednoc~'eśl1iesygnaly d,żwiękowe o zmiennym
wynikające z warunków lub prz,epis.ów ' ruchudrogo~
tonie; określenie' tli> obejmuje: również: pojazdy iadące
wego trwające. niądłuż ęj niź jedną minutę oraz każde
w kolumnie, na kt6-rej początku i na końcu znajdują
unieruchomienie pojazd u wynikając e z tych ' warunsię pojazdy' uprzywilejowane Sil Zbrojnych lub Mik,ów lub przepisów,
liCJi Obywatelskiej, wysyłające dodatkowo czerw'one
36) postój poj a'zd~- urii'e'r uchomtenie pojazdu nie wyświatło błyskowe,
'
nikające
warunków lub przepisów ruehli drogowego
pojazd snnikowy skonstruowany
16) ciągńik ~olniczy trwające dłużej niż jedną minutę, '
"
.
do używania )ączrlie ze sprzętem do pr-~c rolnych,
37) ustąpienie piel wszeństwa ł>Izez kieruj4cego ~ojazde.!ń-'
lesn ych, zieml1 ych lub ogrodniczych; ciągnik taki
,
,- powstrzymanie się od 1azdy, jeżeli ' jazda m ogl'aby
może <być równIeż przystosowan~ do ciągnięcia przyzmusk kieru jącyc h: iin'! ymipojaZdam'i do ' zmfan y kraczep.
:unItu lub pasa rtlchu >"albe istliitnej zmjJny ' prędkóścl
17) pOJazd , wolnobieżny, -'Pojazd s.ilnikowy, · którego
Jazdy, a pieszych - do zatrzymania " si~ , zwolnienia
k.o~stl ukcja , ogranicza ptędkość jazdy do 25 km/h,
kro!'-u lub jego przyspie~z.enia,
'
z· wyłączellle.!11 . ciągnika rolniczego,
, 38) ruch kierowany -,. ruch otwierany; i , zamykany za
pomocą sygnafizdc ji św i etlnej ,a ,bo, p rz:ez, .Junkcj ooa18) lespól pojazdów - pojazdy złączońe ze sobą vt celu
riusza , MHicji ; Oby,watelski'ej lub ,.inną · upra.wniOl:.l1ł
poruszania się po drodze jako cal'Ość; nie dotyczy to
~o~ ,
.
'
ł.
pojazdów złącz o nyCh w celu holowania,
39) nied'ostateczna widoczność ' -,. widoc'zność Wystę pu- '
- zespól pojazdów ' składający się
19) pojazd "członowy
.
.,
ją~ą od zmierzchu do . śWitu,. a ta k~e w warunkach
z poja-z;du silnikoweg.o złączonego z · naczepą,
zmniejszonej pT zejrzystościpowietrza • od . świtu . do
20) przyczepa , pojazd bez 'silnika. przystosowany do
zm'ierzchu, ,
.
.
.
: łączenia go ,,z pojazdem, silnikowY91'
40) szczególna ostrożność ~ ostrożnoś ć ' pole.gają cą na
2.l) nacze pa - _ p rzy czepę,kt-ó rej cZ'ęśĆ s-poczywa na pozwi ęl}szeniu u~agi w .stopniu umożliwiaj,ącym odpo- '
Jeżdzie silnikowym i ohciąza ten pojazd,
wlednio ·szybkie reagowanie uczes tnika ' ruchu na'
22) przyczepa l~kka - ~przyc'ze-pę, któTej dOpuszt:;zalna
waJunki i sytuacje zmieniające ~ię na, drodze.
mds ą całkoWila nie przekEacza '750 kg. .
2~ Oltn!ślone- -w ustawie zak~zy :za-trzymanta lub po- "
23) masa własna - masę ' pojazdu z jego normalnym y.ystoju pojazdu n.i e dotyczą. unieruchomienia' pója:zdu
p'llsdzeniem. paliw f-'tn, ol eJómi, ,smarami i cieczami w
nikającego z ,warunkÓW lub ' przepIsów ,ruch:u drogowego.
ilości. ach (lominalnyeh,., bez kierującego,
3, Ilekroć w ustawi~ Jest mowa ';'·;
24.) dopuszczalna hldllwhość - największą masę ładunku
l} naczelnj ku gminy - fOzumie , się przez torówni'eż
,i osób bez k ie ru jącego: J aką moze przewozić pojazd
nacze lnika mi.asta i gminy, nac zel.nika lub prei-ydeJlta
drodze,
\
miasta stop~iapodsta wowego oraz ,naczelnika dziel25) dopu;żczdlna masd c~łkowita ....:. 'sumę masy własnej,
nicy ,
masy ' kierując ego oraz dopuszcżalnej ładowności :
2) wo}ew od,zi'e - rozumie s ię przez to również p rez y26) Jzecz~wista masa calkpwifa _ masę pojązdu', łącznie
denta miasta 'stopni a wo~wódzkie~:ł'o:
z masą znajdU Jących się na' nim osób i ' rzeczy.
'.
4. Prz~pl~Y;' ust. 1-3 stosuje się ró,wnieź do przepi. ~7} kierujący -osobp,. ktÓra, kie~uje pOJazrlilm ' ł ,up ' zę
sów w~ dariych na podstawie niniejszej ' ustawy~
społem pojazdów, a takze osobę. - która prowadzi zor-
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Pr~episy

Óg'ólne zasady ruchu drogowego.

o ruchu pIeszych. ,

Art. 8. I. Pieszy je.st obowiązany korzystać z chodArt. 5. I ~ Uczestnik ruchu jest til:iowiązany stosowaĆ
wżie
do norm wynikających z 'przepisów niniejszej ' ustawy, __ nika lub innej orogi dla pieszych (ścieżki), a
braku takiej drogi - z pobocza. Jeżeli 'nie , ma pobocza
do okreśronych w przepisachsżczegółowych znaków i sygnałów umieszczonyc'h na d 'r odze oraz do poleceń i sy- ' lub czasowo nie można z niego korzystać ~ może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowanią miejsca
gnałów dawanych przez, c;>soby kierujące Juchem drojak naj bliżej -jej krawędzi i ustępowania nadjeżdżającym.
g Qwym lub uplawnione ,dO jegokont \ol i. Znaki i sygnały
p~a~om.
"
drogowe wyr,{żają' , ostrzeżenia, zakazy, , nakazy i >inforI
macje.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni je:;t obowiązany iść po lewej stronie drogi.
'
, 2. inwalida posiadający ,uprawnienie do kierowania
wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym moze
3. W razie'~ zamknięcia chodnika dla ruchu, 'pieszy
ni e stosowac się , do niektórych znaków drogowych, do- 'powinien iść po jezdni obok tego chodnika, 'chyba że
tyC'Z;,ący~h zd'kazu ,' wjazdu lub postoju, 'w zakresie i na
ruch pieszycli został skierowany na , inną część drogi.
w.'Irunkach u'stćilonych ' w przepisach, szczęg6łowych. Prze\..
'
4. Z zachowaniem przepisów ust. 1 , i 2 piesi idący
p is te'n stosuje się również do kierowców przewożących
,po jezdni są obowiązani iść jeden za drug'im; na ' drogach
in walid ów mających trudności :' w poruszaniu się.
o małym rucnu 'w ' warunkach dobrej widoc~ności' dwóch
/
3. , Jeżeli z norm, znaków, sygnałÓw i poleceń, o któpieszych Inoże iść obok 'siebie.
'
'
Tych: n;lowa ,wusŁ . . 1. ,w yoikil różny sposÓb zachowania się,
S. Korzystanie przez pieszego 'z drogi przeznaczonej
uczestnik rucll,U Jest " obowiązan y stosowac się ' 'd o ' nich '
tylko dla rowerów dozwolone jest jedynIe w razie braku
:w nastę pującej kole j ności : ...
chodnika lub pobocza albo nięmożnoscl )wrzystania
1-) do poleceń i , sygnałów qawan ychprzez,osoby kie:'
z nich; na drogach tych piesi są obowiązani ustępować
rujące ruchem [ub up rawnione do jego kontroli,
miejsca kierującym rowerami.
__ 2) do sy,gnałQ\v świetlnych,
Art. 9. 1. Kolumna pieszych może poruszać Się ' tylko
3) do zna,k ów , drogowych,
po , pra~ej stronie jezdni. '
4) do norm zawartych w przepisach.

v,

,się

\

, Art.

6:

Uczestnicy ruchu oraz " inne osoby znajdujące s i ę na droeze są obowiązani ułatwic przejazd poja ~du , uprz yw ilejowanego, ' w s zcz ególności
przez niezwłoczne ' l.\sunięcie się z jego drogi ! w razie potrzeby
zatrzymanie się.
-,

/'

I.

2. Liczba pieszycp. idących po jezdni w kolumnie
obok siebie nie może przekraczać cit'erem,
w kolumnach wojskowych - sześciu, pod warunkiem że kol um~
na nIe zajmuje więćej niż ' połowy ' szerokości ' jezdni.

a

,, 3.- , KolUlpny pieszych do lat 10 mogą poruszać śią ,
tylko dwójkami, 'pod nadzorem osoby (osób) pełnoletniej,
2, Zabrania si ę wyp~zedzania pojazdu uprzywiIejo- '
wanego; kierujący pojaz~em, jadąc ' za , kolumną, pojazdó\~ w warunkach dostatecznej widoc'zności kolumny te mog"
być prowadzone po jezdni jedynie zgodnie z ' postano' up rzywilejowanych, jest ' obowiązany utrzymywać odlewieniami art 8 ust. 1 i 2.
, głośc co ;-onajmniej 100 m.
'
4. Zabrania się ruchu , kolumn pieszych na jezdni w
, Art. 7. 1. Ministrowie Komunikacji i , Spraw We~
czasie mgły; nie dotyczy to kolumn wojskowych i miliiWnętrznych w porozumieniu z Ministrami , Administracji,
cyjnych.
"
GospodalOki Teren0wej i Ochrony Srodowiska oraz ObroS. Jeżeli przemarsz kolumny oąbywa , się w warun' ny Nar~dowej, W, clrodze rozporządzenia, 'okieś'lają z~akl
kach niedostatecznej widoczności, pierwszy ' i ostatni' z
i sygna, ły obowiązujące w ruchu drog'owym, ich znaczemaszerujących z lewej strony są qbowiązani nieść latarki:
.nie i zilkres obo\~:iązy wania.
1) pierwszy ~ ze światłem białym, skierowanym ' do
2; 'Mihister KomunikacjI. w porozumiepiu z Ministrem
przodu,
Spraw Wewnętfznych, w drodze rozporządzenia, może
2) ostatni - ze światłem czerwonyIU, skierowanym do
wprowadzać w uzasadnionych przypadkach ~kresowe ogratyłu.
, niqeniąruchu poj azdó W, na drog'ach lub zakazy ruchu '
niektórych ich rodzaj ó w. '
W kolumnie o długości ' przek~acza~ącej 20 , m masze-rujący po lewej stronie , są obowiązani n'ie ś c dodatko3.
Minis~er' Administracji.
Gospoda-rki Terenowej
we
latarki ze światłem białym, rozmieszczone' w laki spoi -Ochrony Śtodowiska w porozumieniu z Ministrami Kosób,
aby odległość między nimi nie priekraczała 10 m . ...
muni'kacji i Spr~ w Wewnętrzn ych, w drodze rozporzą
Światło latare~ powinno być widocżne , z odiegłości co,
dzenia, ' określa dodatkowe znaki ,
sygnały dla kierują- '
najmniej 150 m. '
cychtiamwajami i t rolejbusami.

4, l\1inistrowię Komunikacji, Administracji; Gospodarki ' Terenowej i Ochrony Srodowiska oraz Spraw "Vewn ę trznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, okre'ślają' szczegółowe zasady zarządzania rucheIq
na drogach i jego organizacji , o ra z znakowania dróg,
a także organy administracji państwowej wlaściwew
tych sprawach.
S. 'W ojewodowie ustalają miejscowości stanowiąca
obszar ,zabudowany i ogłaszają ićh wykazy w dziennikach
uriędowych ' wojawod-zkiChrad _ narodowych.
,
.
,
,; .

\

,

Art. 10. I. Pieszy przechodząc przez j ez dnię lub to~
rowisko jest obowiązany z a ch ow ać szczegó lną ostro ż ność
9raz- z z as trzeżenieIp. ust. 4 - korzysta c' z przejśc dl~
pieszych; pieszy znajdujący s ię na tych p r zejściach ma
pierwszeiJ.stwo przed kierując ym i pojazdami,
2. Poza przejściami dla ' pi'eszych przechodzenie Przez
jest dozwolone t)'lko pod waq.1nki e m,że nie sóowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnie~ia
ruchu ' pojazdów; ' pie&2y' jest obowiązany pojazdom 'tym
~~tąpić , ~ierwsze~stwa :, do p rzechvl'ęglej krawędz'i · jezdni
jezdnię
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pOWInien kierować
psi .jezdni).

, się

drogą

najkrótszą

(prostopadle, do

3. Na jezdniach dwukierunkowych ci ' co najmniej
czterech pasach ruchu kielujący pojazdem" jestobowi ą - 
' 3. Na obs~arze ' zab~dowahyrn ' na "'drogach '0 dwoch ' 'zany żajmować pasy ruchu' znajdujące " się na prawej , po- ', '
.
,,, ' .
.
'.'i"
~ezdniacti lub po których kursują' trainwaje po torowisku ' łowie ' jezdni.'
' wyódrębriióIiym ż jezdrii; pieszy moie korzystać tylko '
4. Kierują~y jest obowi, ązany jechat' 'możliWie' blisko
zpriejść dla pieszych.
prawej krawędzi jezdni. : Jeżeli pasy ruchu na jezdni . są.
wyznaczone. nie mpże zajm6wa:Ć ' więcej niż jednego pasa . .
, " . ,4. Prze'c hodzenie ' przez jezdnię poza przejściaą:li , dla
pieszych
jest.; dozwolone. gdy odległość
od
.
.
kracza 100 'n i; jężeli jednak skrzyżowanie
negb przejŚcia znajduje się ' w odległości
100 m .....,jest dozwolone ,również na tym

Ilrzej ścia prze5. Kierujący p,oja.iclelA : '4łprzę:gąw,YIllI rowerem, wózbez wyznacza- ' , kiem , ręcznym i inwalidzkim oraz 'osoba kierująca pomniejszej niż
jazdem napędz~!]. ym , . §ilnikięm. idąca .. A> bok tąkiegq , poskrzyżowaniu:
ja~du,._ Są9bo,w}ą~,a[lip.orus,~ąć , siępo ,PC?b9CZ~. ' chybą. ,ze,_
ni,e nad;aje się ono : ~o jazd,h )ub rucp ~ ppja~du ;l1trudI!.jal,b y ,
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje , ~ię ~dp~wiednio, jeż~li
ruch , pIeszych. ; ', ',,' ",' :;>,";.,; " " ,; "',:,:.'
,','
', ,,
,,'
ną drodze ' znajduje się przejScie nadziemne lub podziemne
dla pieszych.
'
,
6., Jeżeli to'r y pojazdów szynovly-ch znajdUją s ię; w'
6. Przechodz'e nie przez tOJowisko wyodrębnione , jezdni., krerujący pOjazd~fu nieszynowymznajdującym s i(
z jezdni jest dozwolone tylko '.w miejscach do tego prze- na częsci " jezdni. ' po któręj ,"'poruszają . się pojazdy ,szynoyve. jest oboWiązany ustąpić miejsca, tladjeżdż{ljąc em u
znaczon ych.
pOjaidowi szynowemu.
'
'",,", ~: '"
"
,
7. Zabrania ,się:
' Art. 13. 1. ' Na ·autostradach 'dopuszc za się ' ruch ,wy.1l wchodzenia na ' jezdnię:
łącznie " pojazdóW'; ' samochodowych. które na' równej poa) bezpośrednio , przed ji}dącym pojazdem. W tym
ziomej drodze ' mogą rozWinąć pręql(,ość '" co najmni,e j
równiez n,a przejściach dla pieszych.
40 km/h; w tym"'fównież, W 'razie , ciąg, nJęcia, przyczep.
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczają
2: Na «utostradzie zabrania się:
cej widoczność drogi,
1)
.
zatrzymywa'niit ipostójupoJazdó-w. 'W innych mIeJ.2) przechodzenia przez jezdnię , W miejscach ci niedosta- '
scach nfi , wyznaczone w tym celu; jeZeli iiriieru chotecznej- widocznośCi drogi.
mienie pojazdu nastąpiło z, przyczyn techniczn ych.
3) zmniejszania prędkości lub zatrzymywania się bez
kierowca 'jest obowiązany usun ąc pojazd z jezdni
uZdsddnionej p:Jtrzeby ,. podczas przechodzL~ia ,p rzez
, orąz ostrzegać ' irinych ,uczestni ków ruc hu, ·
'
jezdnię lub torowisko.
",,'
,,,,,
2) cofania, '
4) p rze biegania przez , jezdnię;
3) , 'Voiężdżania napa~ mię4zy. jezdni'ami.
'o
' , '
5).chodzenia po ' torowiskach.
"
,
'
I '
,
3.
Przepisy
:ust
1
i
2
\stosuje
się
'
również
do ruchu
6) wchodzenia na tory. gdy zapory lub półzapory są
:
na
drogach
me
będących ': "lalitostradamL lecz taĄ:żep rze,i;
opuszczone lub opuszcz,a nie Ich zostało rozpoczęte.
znacz.on ych wyłącznie dlą, pojazdó\V ,s.amochod,owych. ,z
,7) przechodzenia ' przez jezdnię .w miejscu. w którym
wyjątkiem warunku prędkości ' wy,)1l~eflionego w ,u st. ' 1.
urząd~enia zabezpieczającę' lub przeszkoda oddzielają
;,:.'
drogę dla pieszych albo' chodnik od jezdni. bez wzglę
, Oddział 2 '
'.
,du ,nato. po której str:onie'" jezdni się one znajdują.
i., ", "
,
.
,
.
I
Włączanie się do ruchu.
8., Na przystanku" komunikacji, publicznej z wysepką
,
dla Pasażerów. która ,łączy się z , przejściem dla pieszych,
Art. 14. , 1. Włączanie się do ruchu następuje przy
prżechodzenie do przystanku i z przystanku dozwolone
rozpoczynaniu jazdy po zatizyinan ilisię lubpÓsŁoju ni e,
jest tylko , PÓ tym tJr.zejściu. "
"
, I
wynikającym z warunków lub " prie'pisów ruchu drogó' 9. J'eżeli przejście dla piesżych wyznaczone jest na
:wego. jak również przy wjeżdianiu :
'
drodźe o dwóch jezdniach, przejście , na każdej jezdni
1) na drogę z nieruchomości. z' obiekJu pnydtożn eg o
uważa się ,za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się
lub dojazdu ' do takiego obi ektu oraz z drogi ńie b ęodpowiednio do p l zejść dla pieszych w miejscach. w
dącej drogą publiczn~.
'
których ruch ' pojazdów jest rozdzielony w,ysepł\ąlub
2) z pola na ą.rogę oraz z drogi gruntowej na d rogę
za pomooą inhych urządzeń wystających z jezdni.

./

"

, twardą,

, Art. 11; Przepisów art. 8-1Q nie stosuje'
zamknięcia ruchu pQjazdów n,a drodze.
Rozdział

się

w razie

4

'Przepisy o ruchu pojazdÓw. ,
Oddział

1

Zasady ogólne.
I Art. 12. 1. Na drogach obowiązuje kierującego po-- aazdem ruch ,prawostronny.

2. Na ctrogacho., d wóch jezdnia~ł) kierujący jest obowiązany jechaĆ po prawej jezdni; do jezdni tych rlie
, wlicza ,się jezdni i przeznaczonyth do dojazdu do posesji
.,położonych przy dr'odze.
'

3)z pobocza. z pasa ruchu, dla pojazdów ' powolnych
.lub z drogi dla rowerów na jezdnię .
;A) pojazdem ~:z.ynowym z zaje,z dni na drogę lub z , pętli
na jezdnię.
'
2. Kierujący, włączający się do ruchu są obbw1ązani

",

zachować szczególną ostrożność oraz us.tąpiĆ pierws zeJl-

. [Ił

stwa.

, , Art. 15. 1. Na obszarze za budowa nym kierujący pojazderrf zbliżający się d 'o oznaczone go przystanku autobusowego (trolejbusowego)
obowiązpny zmniej szyć
prędkość; tl · w razie potrzeby zatrzymać się. "<;łby um oż , liwić autobusom (trolejbusom) włączen i e się do ruchu;
jeżeli kierowca
takiego pojazdu sygnalizujekierunko'wskazem zamiar zmiany pasa ruchu h,lb wjechania z zaloki na jezdnię.
'c '

JeS!

,'o

.

..

Dzieńnik
_ _o

•

_
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Poz. 35

.'

2. Kier6wcy .· ąutobusÓw(trolejbusów). o Których
3. Przepisy ust. r pkt 2 i 3 'hie dotyczą ·pojaz<;ióvi
'mowa w ust. 1. mogą ,wjechać na sąSiedni pas nichu lub " ozhaczonyc}fz .prLodui z tyłu tablicami, z riapisem ..jazua:
na Jezdnię dopiero po upewnieniu aię; że riielpowodujeprÓl:lila",· eksploatowanych' wrama.ch badań . i prób przeto zdgro~eniabezpieczeństwaruchu drogowego;
.
prowadzanych przez właściwe przedsiębi9rstwaPJ."oouk
cyjnelub! pOW?łaned<? tego plącó~ki naukow~~bada~cze.
Oddziai . 3
4. Ministrowie Komunikacji, Administracji,Gospo-

darki Terenowej i Ochrony SrodÓvii\.ka oraiSprawWezasady i warunki wprówadzania za
pomocą znaków drogowych , innej n~:t ust!llona
ust. 1
Art. 16;" 1. Kjeruj'ący . po jazdem jest · obowiązany pkt l dopuszczalnej prędkości pojazdów · oras organy
, jechać z prędkóśCiązapewnlająćą panovianie nad poju-, administracji panstwowej własciwe'w tych 1.\J.o.wach.
~ dem, zuwzględnlęr1ieni" warunków, "w jakich ruch sillod5. Organ administracji państwowej , dopus'LCUjący pobywa, w szczególności ' zaś takich okoHcznośti, jak rzeźba
terenu, sOtan" j widoczJ)OŚć drogi,;' stan i ładunek ' pojazdu Jazd do ruchu może ustalić indywidualnie depusa:zaln,
prędkość pojazdu nU;szll niż określona w ust. .l i 2. j ...
oraz warunki ,atmosferyczne
i' natężenie ruchu.
.
.
żeli, jest to . uzasadnione cechami, konstrukcyjnymi po2. Kierujący jest obowiązany:
'Jazdu • .ograniczenie pr~kośclnalei:y uwidocznić na znal) prowadzić p~jazd z prędkośtią nie ut;rudniają,ell jazdy Jw s ~yłu ' pojazdU. Przepis ten stosuje lią odpowiednio
, innym kierującym,
do przycz'ep.
2) hcnnowąćw sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczen~twą ruchu lub jegoutrudnięnia,
.
Oddział"
3~ ut,zymy~ać odstęp niezbędny do uRiknięcia zderz.~
;11<3 w razie . hamowani,a l\;lb zatrzymania , poprzedz~
Zm1an~ ' kler\inkujazdy lub, peaa ruch.
-'.,cego pojazdu.
Art. 18• . L Kierujący pojaZgelll 'mó:Że , zmieniĆ kieJ, Poza obszarem zabudowęnym na Jezdniaj:h dwurunek jazdy lub ujmowany pas ruchu tylko ż zachowil'
kie;unkowych o dwóch pa/sacłi ruchu kierujllcypojaźda
niem ' szczególnej ostr9żnośc1 orai podwarunkiem~ ze ni.
mi objęty,mihdy'widualnym og!d1lkz,eniemprędkości 1
tpOwoduje
to zajecha~ia drogiinny~kierującym.
jazdami lub i~społami pojazdÓw o ~ długośći większej nit
? m są obowiązani utrzymywa~ t'aki odstęp od pojazdÓW
2. Kie.rul~y PQ.l~"':dem jeSt obowi,ąza'ly przed skr...
silnikowych znajdujących się przed nimi. aby lnn. wyceniem zbliżyć , .ię: .f
.
przedzające pojazdy mogły bezpieczni-e wjechać w 1~4ł
l) doprawelkrawędz1 jezdni '- jeżeli zamierza IiKH~ulol
; utrzymy\\laną ' między tymi pojazdami. Pfzepisu tego nie
,w prawo.
stC?suje się" j~żeli kierujący przystępuje do wyprzedzania
2) d,o środka jezdni. a na jezdni o ruchU: jed~okierun. '
lub gdy wyprzedzanie jest zabro.nione.
kowym do lewoJ jej krawędzi- Jeieli zamier~'Ikr4ł·
Ad. 17. ' 1~ Usti:tla się następującą dopuszczalńą I>ręd~
cić w lewo. ,
'
PrędkOśĆ

~.

I hamowanie•.

wnętrznych określajll

w

.

po..'

kość

I

·pojazdów. na

dr?gąE~:

obszarze zabudowanYIn
2) pGza obszarern zabud~wanym: '
a) samochodu osobowego! motocyk la
h) ~dll1 8 chodu' osobowego z przy- '
czepą, motocykla z przyczepą,
samGich od u ~ięzarowego (rówriiez -· z przyczepą), autobusu
(rółvnież ' z. przyczepą), trol~j- '
busu (również z przyczepą),
pojazdu specjalnego, pojazdu
człono:wego i ciągnika sioOlo-.
balastowego
wego, , ciągnika
(również z przyczepą), pojazdu
szynowE}Yo '
3) na · autostradzie i na innej drodze
pJze~naczonejwyłączilie dla poja<,:dów samochodowych - pręd
k Qści ustąlóne w pkt 2; z tym, że
dopuszcza się prędkość:
aj silmochodó?, osobowy,ch bez
przyczep
b) autobus0w bez przyczep

., 'J)

, Ol

60 kinJh

ha

90 km/h

70 km/h

,

pojazdem zawracając Jest obowiązany
ustąpiĆ pierwszeństwa równiez pojazdom wjeźdżają.cY1D
s drogipodiporządkowanej. ~
, 4.

Kierujący

'

5. Zabrania sią zawracania:
1) w tunefacłl' na mostachiwiaduktach.
2) ria autostradach.
3) ' na innych ctrógaćhprzeznaczonycłl wyłącznie dla pojazdó-w samochodowych, :I: wyjątkiem skrzyżowań 
i miejSC do. tego przeznaczonych,
4) w warunkach, w których mogłoby to zągrażaćbez- "
. pieczel1stw'u ruchu lub ruch ten utrudnić. '
'.'
6.

Kierujący pojazdem ' j~st obowiązany . zawcz~su

wyrażnie sygnalizować

zamiar zmiany kierunku jazdy
lub 'pasa Juchu oraz zaprzestać' sygnalizpwania niezwłoc~,
nie po wykonaniu manewru.
-

'do 110 km/h
do 90 km/h.

2. Dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego (również z · przyczepą) nie może przek Faczać ' 30 Km/h, ił pojazdu z, urządzeniem lub ładuilkiem wystającym do przo ~
du więcej ni~ 1.5
od' siedzenia ' dla kierującego:
ll. na 09sżarzezabudowanyIJł
30 kIĄlh
2) · poza obszarelil · zabudowanym
pO kwh.

m'

i

3. Przepisu ust. :2 nie &tosuje się" jeżeli wymiary poJazdu uni'emotliwiajll skręcenie zgodnie :I tym przepisem
lub. dopuszczalna je,st. jazda wyłącznie W jednym ' Iderunku.
.

Oddział

5

Wymijanie. 'omijanie
Art. 19. li

Kierujący

cofanie.

pojazdt;m jest

obowiązany:

l) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp . od ,wy-/
mijanego ' pojazdu lub uczestnika r,uchu.. a w razie potrzeby -- zb()Czy6 ,na prawO' i , zmniejsl.Yć 'prędkość
l ub'Za~rzymać się,

'\

D.rennłlf Ustaw Nr -8
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.p rsJ omijaniu Z4\chować bezpiEkzny .ddstęp od om ifllli.go pojazdu lub uczestnika rU(:bu albo .przeszkody
I --w razie potrzeby - zmniejszyć prędkość,
: I) przJ cofaniu , zachować szczególną ostrożność.
•

•~

2. ' Zabrania się cofania pojazdu w tunelach, na m .:)o'
Iłach i wiaduktach.
;

Oddział

6

• I'

. " uecinillJ&iesię ·kieruDk6w ruchu.
Art.. · 21. .1,. Kierujący pojazdem, zbHżając się ' do
skrzyżowania,
jest obowiązany zachować · szczególną.

ostrożność oraz . ustąpić pierwszeństwa pojazdom ' nad jeż
. dżającym. z. prawej, strony, a Jeżeii skręca w lewo - tak t,e
/ jadącym' z kierunku .przeciwnego na , wpr-ost , -lub .,skręca
jącym w p raw o. .

Wyprzedzanie.

2. Pnepi.sl.l' ust:) nie .. śt oS.ujed~ię do poJazdów' szy~
nen'l'ych,tfóre
mają picerwszeństwo w s·rosunkud'o innych
. Art. 26.. 1. Przed wyprzedzaniem kierujący , Jest ob o- '.
na , to; z kt&rej ,strony nadje,żd'żilją.
wl\Ztuiy upew"óić się. czy ma odpowiednią widoczność pojazdów, bez względu
._
'
. _I
",
: -\'
c
" ,.
' 3, Przepisy ust . .l i 2' stosu.je · s ię . równIeż w razie
• dostateczne miejsce do 'wyprzedzania, bez utrudnienia
. tomukolwiek ruchu.
.
,
. p.r ze€inania się poza skrzyzowaniem kierunków ·ruchu. p,ojazdów jadących po tej sameJ drodże·,
2. I'rZy wyprzedzaniu kierujący pojaz.d em jest o.!ło- .
.c. Kierującemu pojazdem zabr an.i a ~tę~ .
wiłł,usny z zaslneieniem ust. 3, 4 i 9 .,.... przejeżdżać
1) wjeżdża nia n~ s~r'z,yżow~nie, leieH- : ż'a ' s\<.rz,yż~waniem
• lewej :strony wypr:z edzanego uczęstnika ruchu, z za€ho"'waniem szczegóJ.nejostrożności, a zwłaszcza bezpiecznenje ina mielsca do . kontynuowarliajc\'zdy, '
go od&1ęPUi w razie wyprzedzania ' p"ojazdu • jednoś lado
2} rozdzie lania kol limn y pieszyc~.
wego lub kolUlliny pieszych odstęp nie może być mniej~
Art · 22• . 1. Kierujący · 'p ojazdem, zbHża j'ąo , -się · : do '
ay nit Jeden metr.
.
prZejSCla dla · pjeszych, jes-t 'obGW iąiain y " · z;łCha wilc
3. Pojażd szynow.y może być wypf:lledzu.ny ty lko
szcz~ół.ną OSlrożn,ość · i tlstąpi~ pie-rW5zenstwa' , pieszem'ild
• prawej strony, 'chyba że połó-żenie torów unie:m0żłiwra znajdującemu ,się' na p rzejśc.iu.
takie wyprzedzanie lub. wypnedzanie .odbywa si.ę nit
.2. Kie.rujący ·pojAzdem, ·· k.tÓi'Y skręc a w . drogę , p;Q~
~zdni jednokierunkoweJ. ·
. .
p;rzeCżrrq, jest" obowiąziinyustąpićp.ierwszeńst.wa:, 'pie.s.ze4. Wyprzedzanie uc%es,t nika ruchtł, którysygna HzuJe
mu . przechod zą <;:e mu :na · sktli:y.ż-owanfu ·przecz lezd·ni (~drog.i ~ ;
aami~r skręceni.a w lewo, moż-e odbywac się tylk~ z· jego
na' którą w jetclża .. ·
;".. .
. .." r-";" " i',""
prawej .trony.
.
'. 3.. Kierującemu pojazdęili zólb.r.a:riia s,tę': .' . .. I .
.
I
5. Kierujący, po wyprzedzeniu, jest, obowiązany wjellwyp.rzed~nia na prze}ś.clach · ~la ' pie~zych ' i b~p(l;
chać na dotyclltzas zajmowany ' "pas ruchu; 'chybaże zaśrednio przed ntmj., z wyj.ątl.:ie:m. p'rzeJść, na:k'tÓTydl \
mierza . 'Ii dalszym ciąg·u wyprżedzać, pod "'Yarunkiein jed- ..
ruch jest k~e rowany, -' " o
l,',
·. . : ' .
Jlak, że .pozostanie na tym pasie ruchu nie . spowoduJe
2) om'ijania po}ns.iu, k,tóiY jecna,i ~ .~y~: sarnyfu ~;';~ i
:utrudnieniA jazdy innym kierującym.
.
'nmku, lecz zęttrzy:mal · s i ę w €elu ustąpi e nia pierw szeilstwa pieszemu.- i:' ,, " .. "
'
.
.
. ,6. . Kl.rują.cemu pojazdem wyprzedzanym zaprania się,
-więklizania prędkości,.a lI:ierujący p,ojazdem' wolnopież
4. , . Kierujący ·palazdelll , p.fZe,jez.Q:i\ą.N"-, !}r:z~ .;. cU,;XJn i. k
Jlynl, cillgnikiem rolniczym lub pojazdem bez silni}ca jest lub . inną drogę dla , piepz.ych. powinię;n,· ,· jechać powoli
obowiązal}y . usunąć się jak najbardziej na prawo i :..... i ustąpić pierwszeństwa pi eszemu.
~ '~
w razie '- ' potrże!}y zatrzymać się w cr:elu ułatwienia '
5. Przepis ust. .4 stosuje się odp{;)wu~dni.q p rz y jeżg.z l e . .
wyprzedzenia.
na placach (ulicach) .. na któ rych ze wzglę4u n.a bra,k,' wy- ',
odrębnie nia jezdni .j ~hodrlików ruch pieszych J .pC>:j,azdów . 7. Zabrania ~ię wyprzed'z ania:
.odb ywa się na tej samej powierzchni')
' ·'
. . .'
l) przy doje~dżaniu do wierzchołka · wzniesienia, .
6. Krerujący jest obowi ązany zachowac ~:~~~U' Hq ,
2) na ; zakr.ęt'ac·h . oznaczon yc'h znakamiostrzegiiwc zyml.
3j . na s~rzyżowaniach, z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu. os trożnoŚć przy' przĘi jeżdża ntli obok ' oznacZonego , przy- _
. stanku tr ~ niwajowego nieznajdując egośi~ przy cho_dniokrężnym lu~ na kt6.rych ruch jest kierowany.
ku. Jeżeli przystanek nie jest wyposa<iony: w~ 'Wysepkę dla
. S. Dopuszcza się wypIzedzarrie w miejscąch wywiepasażerów, a na przystanek wjeżdia tramw'a J lub stoi na
al/o nych w· ust. 7 pkt l.i 2 na jezdniach:
nim, kiekujący jest : obow iązany . zatrżymaĆpojazd w takim· miejscu i 'na takl czas, 'aby zapewnić pieszym SW fJ~
l) jednokierun~owych, .
bodny dostęp do tramwaju i na ch-odnik. Przepis:y te
· 2) dwukierunkowych i wyznaczonymi pasami ruchu,
stosuje
się o3powiednio , przy ruchu· wszelkich innych po. "pod warunkiem że kieruJąc·y 'n ie wjeżd,żaIllł część
jazdów koIn.u nikacji publicznej.
.
jezdni prieznaczoną di> ruchu w kierunk.u przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronion~ znakami
7. W . razie przechodzenia przez jezdnię osoby upo- ·
. na jezdni. " "
śJedzonej, używającej specjalnegoozriaczenia, lub osooy
widocznej ntesprawności ' ruchowej kierujllcy jest obo9. Na' drogach z wyznac:;zonyniipasami' ruchu dopuszwiłłzany zatrzymać .,' pojazd " w cel u. umożliwienia lej
eu się, przy zachowaniU ust. 1 i 7, wypr zedzan ie z pra- pIup'cia .
.,ej strony: '
'.
,. .
.,
l) ' na jezdniach Jednokierunkowych,
Art. 23. L Kierujący polazdem, zbliżaJąc . si~ do
przejazdu lwiejowego orn;' przejeidżaląc prz.ez · przejazd,
J) n-a jezdniach ,dwuklerunkowych'- jeżeli co najmniej
dwa pilsy ruchu na obszęrze zabudowanym fub trży jest ' obowiązany zachować szczególną oJotroźnośćJ przed
puy ru(:hu poza obszarem za·e udowanym pFZezna- wjechaniem na tory powinien' upewn.fć się, d'y. lIfe ZbUZA
siępoci'ąg, a .. ponadto .pned'5fęwziąć · ·w..Jllie ' łrod!~l.
:czones4 do jazety w tym samym k.ierunku: .'

,.

. '
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ostrożności, zwłaszcza jeżeli
przejrzystość

powodó,w

wskutek mgły lub z innych
powietrza , jest zmniejszona.

jest obowiązany prowadzić pojazd z taaby mógł gozatrzyrp.ąć w I bezpiepnym
Dliejscu" >gdy rJ.,~.gjężdżapociągl.ub ggi" urząd~enia zabezpieczającealbodawane sygnpły zab~aI1iają wjazdu na
pn~a~.
'
_
.
2.

ką

Kierujący

p[ędkości q ,

3. , Kierlljącemu pojazdem zabrania się:

opuszczonych zapór lub półzapór oraz
wjeżdżania ną przeja,zd, jeżeIiópuszczanie ich zos.tało
', rozpoc;zętelub , podnoszenię nie zostało z<;lkończone,
2) wJeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejązdunie , ma mi.ejsca do. ~ontynuowania jazdy,
3) wypq;eąząnia na przejazdach kofęjo.wych i bezpośrednio przed nimi, .
4) omijania pOJ~zdów oczekujących na otwarcie TI,Ichu
przez przejażd,jeżeli wyIIlagałoby to wjechania na
cżęsć jezdni przeznaczoną " dla przeciwnego kierunku
ruchu.
' , ,
"
przejeździe

k,q1e jowym , kierujący , Jest ,oQowiązanyniezwłocznie' usunąćgo zprzejazdui ,a jeżeli , nie jest towożliwe -:-' ostrzegać
kie~ującyC;h , pojazdami
szynowymi o niebezpieczeństwie.

5. Przejazd poJazdu, lub zeą.połu pojaZdów o długośc1
m , i nie mogących rozwinąćprędkoścl
powyżej 6: km/h , może być ąokonany tylko po uprzednim upewnieniu się, że w czasie potrzebnym na przejechanie przez pr.zejazd kolejowy nie nadjedzie pociąg,
lub po uzgodnieniu czisu przejazdu z dróźnikiem kolejowyrh.
" '
przekr ączającej 10

..

.

: -(

.

"-

-

Przepisy ust 1--4 stosuje się odpowiednio przy
p,rzejeżdżaniu przez :t ory tramwajowe.
,!
6.

Oddział

A.

S

Ostrzeganie, oraz ja;:da w warunkach zmniejszonej
przejrzystości powietrza;
Art.

24~

Kierujący

1.

pojazdem powinien

używaĆ

sy\:inał6:w ostrzegawczych -.:.. dźwiękowych ' lub świetlnych,

w i1.łZ1'e .' gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o 'nie bezpi'et1.eństwie.
.

2. Zabrania

się:

1) nadużywania sygnJłów ostrzegawczych lub używania
i~ą

do

cel~w

niezgodnych z przeznaczeniem.
:i!) używania ~ygnalówdźwięk'Owych na obszarze. zabudo~anym, cbyqa ' że jest to konieczne w związku
z bezpośrednIm niebezpieczeństwem,
3) . ostrzegania światłami drogowymi vi warunkach. w
których może to spowodować oślepienie ' innych kierujących.

Art. 25. l.W czasie jazdy w warunkach zmnJ(~Jszo
nej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznYIDi .lub innymi _przyczynami kierujący
- jest obowiązany zachowywać szczegÓlną ostrożność, a po- '
nadtb:
1) kierujący pojazdem silnikowym jest obo'wiązany:
a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe pizednie albo obydwa te światła,
.
h) d4waćkrótkotrwałe sygnały dźwiękowe wczasIe'
wyprzedzania ,lub qmijania:poaą.' obszaremzabudowanym,

i

jest obowiązany:
a) włączyćświatla, vi które pojazd jest Wyposażony,
h) korzystać z pobocza drogi, a je. żeli n{e jest to
możliwe jechać jak ndjhliżej krawędzi jezdni
i nie wyprzedzać innych _p ojazdów.

2.W warunkach zmiejszonej przejrzystości powietrza
do~uszcza

1) objeżdżania

4. W razie unieruchomienia pojazdu na

2Ł kierujący innym pojazdem niż wymieniony w pkt

się

ciwmgłowych.

chu do

świtu

również używanie tylnych świateł przea poza obszarem zabudowanym od zmierz- świateł drogowych.

dopuszcza się używanie przedod zmierzchu do świtu
w warunkach normalnej prz~jrzystości powietrza.

3. Na drogach

krętych

nichświatel /p(~eciwmgłow,ych
również

Oddział

9

Hólowanle.
Art. 26.. 1. Kierujący może holować pojazd silnikowy
tylko pod warunkiem, że:
.
11 prę<;lkość pojazdu holująceyo nie przekracza 30 km/łl
na obszarze zabudowanym i '60 km/h poza takim
obszarem,
"
2) pojaZd holujący ma włączone ' światła mijania rÓwnież ~w okreśie dostateczn'ej widoczności,
,
,. 3) w pojeździe holowanym znajduje się kierowca mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany Vf sposób wykluczający
potrzebę kierowania ' nim,
,
4) pojazd holowany jesłpołącz.ony z pojazdem holują' cym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie
jazdy; nie dotyczyło holowania 'motocykla, który;
powinien być połączony z pojazdem holującym połą
czeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe od-.
czepienie.
5) pojazd holowany ma włączone . światła mijania, a %
tyłu -'- wymagane światła zewnętrzne; jeźeli długość
pojazdu przekracza 6 m - jest również zaopątrzony,
z tyłu po lewej stronie, w ostrzegawczy trójkąt odblaskoWy, .
.
6) w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym Jest
sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w
pojeździe holowdnym na połączeniu giętkim dWd
układy,

7) odległość mię9zy " pojazdami wynosi nie więcej nIż
3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m pr.zy
połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi
lub zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub
czerwonej; przepisu tego ~nie stosuje Się' w razie holowania pojazdów Sił Zbrojpych.
2. Zabrania

się

holowania:

1) pojazdu, którego stan technic;zny umożliwia jazdę,
2) pojazdu o niesprawnym uk, ła~zie kierowniczym lub
o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób , holowania w,Yklucza potrzebę ich użycia, a rzeczywista
masa całkowitd pojazdu holowanego nie przekracza
rzeczywistej ma'sy całkowitej poja.zdu holującego, '
3) pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym '
działanie ., układu hamulcowego uzależnione jest od
pracy silnika, a 'silnik jest unieruchomiony,
4) więcejntż , jednego poj~zdu. z wyjątkiem pojazdu
członowego,
.
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5) pojazdem z przyczepą (naczepą), '
6)

na autpstradzie,
szego wyjazdu.

ż

wyjątkiem

Art. 30. 1. Zab'rania

holowania do

najbliż

I

Art. 21 . . l : Kierujący rowerem, korzystający zdrog'j
przeznaczonej .tylkodo ruchu rOwerów i pieszych, jest
obowiązany zachowywać szczególną ostroznosć \wobec
pieszych idących taką drogą . i ustępować im pierwszeństwa.

2. Na rowerze dopuszcza ' się priewożenie" dziecka' do
lat 7 pod warunkiem. że jest ond umieszczone nil dod a tkowym siodełku, zapewniającym bezpieczną . jazdę.

2)

4)

3. Kierującemu rowerem zabrania się: .
Jazdy po' drodz,e prze,z naczonejtylko dla , pieszy~h,
jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni,
jazdy bez trzymania co najnmiej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na , p'edałach,
czepiania się pojazdów.

4. Kierującemu ' motorowerem na drodze przeznaczonej tylko' dla rowerów zabrania . się przekraczania pręd
. koścI 40 km/h, a na drodze 'przeznaczonejt,ylko dla. ro- ,
werów i pieszych - 30 ' km/h.

Art. 28. 1. Do zaprzęgu mogą·
. zwierzęta nieplochliwe, odpowiednio
i dające sobą kierować;
.
,

być

Zwierzęta

4.

Bezpośrednio

tylko
fizycznie

mogą

żaprzęg .

jeden za drugim

mogą

Jechać

nie

więcej niż trzy pOjazdy zaprzęgowe; odległość 'między
trzecIm pojtwlem a następnym nie może być mniejsza
niż 100 m.
'
~.

Kierujący

drogę

za

uzdę .

pojazdem zaprzęgowym przy wjeżdżan'iu
w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej
drogi, jest obowiązany prowadzić zwierzę

twardą

widoczności

z

~; Na dr()gach' gruntowych ' dopuszcza się · jazd ę
wierzchem wokresieniedostat&znej widoczności pod
wan;nkiemumiesżczenia po lewe:j stronie jeźdżcJlub
wierzchowca lątaTki ze s'wiatłem' białym skieroWanym
do przodu oraz światłem' czerwonym skierówanym do
tyłu . . Swiatlate powinny, być widoczne z odległDści co
I.ajmniej 150 m.
),
.
'

' 3. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zw iepo swojej prawej stronie.

rzę

.

1)

, \

2. Poganiacz jest óbowiązany:
1) iść po lewej stronie pędzonych zwierząt,

2) w okresie niedostatecznej widoczności ~nieść la- '
tarkę z widocznym z odległości co - najmniej 150 m
światlembialym skierowanym do przodu i .czerwonym skierowanym do tyłu. '

3. Zabrania

się:

·1) pędzenia zwierząt po drogach oznaczonych znakdwi
z numerem drogi międzynarodo\vej, a po innych dro, gach I twardych -.:.. w oktesie od zmierżchu do świtu,
przepędzania zwierząt. w poprzek drogi w ' miejscach
-niewidoczn ych na dostateczną . odległość,
3) zatrzymywania zwierząt na jęzdni,
'4) ' dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej
niż prawej połowy jezdni albo dr0gi dla pieszych
lub f9werzystów.
.

4. Niezależnie od ' ograniczeń wyniienionych w ust. 3
wojewoda mo ze wprowadzić na obszarze województwa
zakaz pędzeąia zwierząt na ó~reślony~h drogach lub
obszarach oraz w okre.ślonym . czasie.
DZIAŁ

.

6. Przewożenie osób pojazdami' zaprzęgowymi jest
dozwolone pod warunkiem urządzenia miejsc do siedzenia; ,prZePISU ' tego nie stosuje się podcza's. jazd związa
n'ych z pl dCami prowadzon ymi w pol u lub w lesi~.
7.

!

Art. 31. 1. Zwierzęta można. pędzić po drodze tylko
pod odp()wiednim nadzorem; zwierzęta pojedynCze mogą
być prowadzone ' tylko nciuwięzi~

2)

być

prowadzone luzem przy PO"
jeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, 'w liczbie nie
większej niż dwie sztuki.

ba

obok innego ucze~tnika ruchu na- jezdni,
po drogach, oznaczonych znakami
numer~m drogi
międzynarodowej oraz po drogach, na kt6r,ych obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zdrn'ZęgowYch,
4) po drogach t~ardych Vi okresie niedostatecznej widoczności.
.
;

używane'

sprawne

2. Kierujący powinien utrzymywać. pojazd i
w takim stanie, aby mógł nad nimi panować. /

3.

jazdy wierzchem:

. 3)

5

Przepisy o ruchu rowerów, pójazdów .zaprzęgowych . oraz
o jeździe wierzchem, i pędzeniu zwierząt.

3)

się

1) bez uzdy,
2)

Rozdział

1)

Poz. 35
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I,(ierującemu

p.ojazdem

przeciążania. zwierząt,

zaprzęgowym

zabrapja

się:

II

Porządek l bezpieczeństwo ruchu. na drogach.

.

Ro~dzial

Przepi'Jy

1

porządkowe.

Art. 32. Kierujący pOJa'zdem jest obowiązany Il1I ec
sobie dokumenty uprawniające do kierowania i uży
wania danego pojazdu.

prży

2) jazdy. obok innego uczestnika ruchu ' na , jeżdni,
3) pozostawiania pojazdu nie zabezpieczone9,o przed
: \ . . Art. 33. KierOWCa, ·pojazdu sdmocHodowego oraz
ruszeniem,
osoba przewózona takIm 'pojazdem na przednim siedzeniu,
4) jazdy pojazdami na plozach bez dzwohków lub ,grze- '
wyposażonYm w pasy bezpieczeństwa" są obo;"iązani ko. chotek.
rzystać z tych pasów podczas jazdy po drodze twardej
. Art. 29. 1. Jeździec i poganiacz są obowiązani ko- pozaóbszareip. zabudowanym. Obowiązek ' ten ńie dotycz)!':
.
rzystać z dróg (ścieżek, pasów) przeznaczonych do pę
dzenia zwierząt; w razie braku takich dróg mogą korzyl) ~obiet ciężarnych.
stać z pobo6za, a jeżeli brak JKlbocza - 2 jezdni.'
2) osób mających zaśw:iadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu używania pas6w, bezpieczeństwa,
2. -Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje
się odpowiednio przepisy art. 28 ust. 1 i 2 orilZ przepisy
3) ,kierujących taksówkami podczas przewożenia ' , pasap ruchu pojazdów.
żera,
/'

/

I

89'
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- 4) funkcjonariuszy ' Milicji

Obywatelskiej
wojskowych organów porządkowych' konywania ObOWlą~ków 'służbowy,ch. '
/"

\

{ żołnierzy
podczas wy-

.

Art. ' 34. Kierowca motocy'k)a oraz . osoba przewożona
takim pojazde,rl;i~ą~bOwitlZan\ do 'uzywania
na . drodze
v '
twardej ~otosyktowęg?heł~u ochro~nego. Op owiązek
ten rue rlotyczy dzieci do , lal ., pod waTunkiem, że kierowca' motor;..ykla ' nie przekićicza> p/ędkosCi 60 km/ h.
,
.'

.--.

,

'-'"

('l ' . . '

'

•

I
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'

drogach, jak również, zmiany ich , położenia lub ich
zaŚłanIania, ,
7) samowolnego umiesźczania .w pasie ' drogowym jakichkolwiek znaków, n.apisów I symboli, "
8) umieszczania na drodze przedmiotów, któ re mogłyby
, zagrażać bezpieczeństwu Iuchu. jeżeli jednak usunię
cie ' ich nie' jest możliwe, ń.ależyje oznakowąć w
.
..sposób
widoczny w dzień i w riocy .
•

.

Art. 3S. .1." DZle.c,ko W w/eltu do laVmoże korzystać
zdtOgl ty lk opu'd 'oplę,ką ' osol;ly; która . osiągnęła wiek co
najmnlej.lOlcit ; nj~e .'dpŁyc'zy ::to ruchti -ria drodze prze~haczori'e Lwy /ą,czhi"e-,ll ąpieSzXl=h.

Rozdzja~

2

Zatrzymanie I postój. ,

'

Art. 39.1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwó2,~ Niewidomy >.ręst ; obow iązany nieść białą laskę w
sposóbwld.oczny " podcżas s.amodzielneg9 poruszania się , lone tylko w miejscach i w warunkach, w których jest
on z dostatecznej odległości widocżny ! dla innych kie.
po dr ~dże. _
' ,rujących i nie ' powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruArt. 36, L ' W' raz'ie uc zestniczenia w wypadku dro,
chudro.gqwego lub jego utrudnienia.,
'
gowym klei ujący pojazde.m jest obowląz~ny:
', \.
'
2. Z~t~zymując pojazdIla jezdni kierujący powinie n
l ') zcitrz:y mac ,'poJM.d, il;le' -powodując pniy tym zagrożenia
ustawić go jak najbliżej , jej krawędzi oraz tównólegle
bezpieczen~t,wa r ~lClludrogowego,
,,'
do niej.
" ,
,
2) pl zedslęwziąc .odp(:)wiedmt:! "Środki 'w ce1u :zapewnie,
3. W czasie, postoju na drodze poza obszarem zab u' nla bezp!eczenśrwa ! uch~I,, ;:W , 'mleJ~fu wypadku; . ,
dowanyrti pojazdy ~ lub zwierzęta powinny znajdov,:aC SI'ę.
3) Jeze'li Dle , ma, ;z;ąbltych , lu,Q,: ,rannyc;b T niezwłocznie
jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.
usunątpojazd z, .mJejsca , )lVypadku, aby nie powodoArt. 40. 1. , Zabrania się zatrzymywania poja~du:
wai za~roże,nialu~:" tęmu~a nia ruchu, , "
.
l) na przeja'id ach' - kol~jowych ,i tramwajowych, ' na
~) -' podać ~ SlN.;j~ dan,e :pęrsonalne'i na iądanie osÓb uczeskrzyżowaniach oraz w odległości mniejszej niż , lO f i
, stn ic zących w wypadku. i '
,
od pr~eja.zdu lub skrzyżo\Vania,
, ' 2. '·Jezeli , w, wypadku są zabjci ll,\b rannL , kierujący
2)
na przejściach dla, pieszych i . 'na przejazdach dla rop,9ja?:detn Jest . , QbowiązaOy pqpa d{o :'
werzystów
oraz w odległości mniejszej niż 10 m ,przed
UdZl,~I:ić~i~zbę'd,~~j ' pom~y ofiarom' wypadku onz
tymi , przejściami i przejazdamL na drogach dwukie( ', ' wezwać pOgotQWlł~ talun!>qwe - i miIicję ~
,
runkowych : o dwóch pasa'Ch ruchu zakaz ten obo,
2) nie. podejqJ,Qwilć •. f zYJH)OS_c,i. , które ' mogłyby , utrudnić
wiązu-je także za fym( przejściami i przejazdami ; dla
Ustalenie przebleg4 wypadku,
samochodów osobowych . i ~notocykli odległoś ć ta
,3) pozostać na m:eJscu wypadku, a jeżeli wezwanie powynosi 5 m,
goto,wia łup/mi I ic Ji w Ylńd!i~ odd al enIa się,niezwłocz-;
3) w' tunel,ach, namost,ach i wi!idukta,ch,
n,ie p0wrócit na to ml eJs:~e
,
.
,4) na jezdni wzdłuż linii ' ciągłej draz w pobliżu jej
3. Prz:eplsy ,ust. I I 2 stosuje się odpowiednio do
punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych ' kielnnych O SÓl? , llq:e~trli<;zącyChw , wypadku.
'
rujących pojazdami wielośladowyrrii do ' najeżdzania

,I) .

,"

.na~ tę Unię,

Art. 37. ' L Nal:Jk'a Jazdy pojazdami silnikowymi i szy-

5) na jezdni obok linii prże rywanej wyznaczającej krawędż jezdni oraz na jezdni 'i· na , poboczu wzdłuż

nowym-I może być 'prowa dwPl,3 -tylko przez osoby do tego
uprawnione,
,, 2. pOjazd y do nauki jazdy lub egzaminu powinny 'być
oznaczone t abl i€ą kwadratową barwy niebieskiej z białą J
, --literą "L". '

, Art. 38. Zab rania

się:

6)

7)

"\

pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w
stanie po użyciu 'a lkoholu albo podobni,e działającego ' środka,
2), p,r.zewo żenia dzieci.w wieku do lat. 10 na przednim
siedzeniu' w , samochodzie osobowym, a osób tlietrzeż
wych-n~ rowerze lub motocykl'i, chyba ż:e są przewożone ' w bocznym wóz~u,
3) zaśmiecan ia
zaaieczyszczania drogi •
"
4) wypuszcza'nia zwierząt na drogę,
5) umieszczdnia n,a drodze lub w jej pobllżu 'un;ądzeń
wysytającycĄ :lub odbijających światło w sposób. powoduji}cy oślepienie albo wprowadzających w błąd
uc-zestI!ik6w ruchu"
'
6)sam6wotrrego umieszczania lub włącumia ;al1:)o ' usuwania łub wyłączania ;znak~\'I ł\ sygnełów, dr~9owych
Ol az urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczającycłl na
1) kieJowania

./

'

8)

9)

linii, ciągłej wyznac'zając_ej krawędź jezdni,
w odległości mniejszej niż tO m od przedniej strony
znaku 'l ub , sygnału drog,o wego, jeżeli zostałyby one
zasłonięte pr.zez pojazd"
przy lewej krawędzi jezdni', z wyjątkiem zatrzymania
lub postoju poJazdu aa. obszarze zabudowanym na
drodze jednokierunkowej lub na . jezdni dwukienmkowej , o małym ruchu,
w odległości mniejszej niż t5 m od śłupka lub tablic.y oznacżającej przystanek komunika<:ji publićznej,
a na przystanku z zatoką - n.a całej jej długośei,
w odległości mniejszej niż t5 m od punktów krań
cowych wysepki,- jeżeli jezdnia , z pra,w ej 'jeL strony
ma tylko jeden pas ruchu.
/
,

2. Zabrania

'Się

postoju:
"
" 1) w 'miejsca<;:hutrudniających / wjazd l~b wyjazd,
szćzególijosci przed wjazdem do 'bram, garaży,
kingów i wnęk postojOwych. "
2) w miejscach ut:udniających dostęp 00' innego
~idłQWO ,z aparkowanego pojazd'Q ,. lub ,w yja'z d
po-jazdu, '
"

a w
parpra'tego

,

X>zfennłk Ustaw Nr 6
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3) przed i za przeJazdem kolejo~ym RO pbu stronach
drogi na odcinku od przejaZdu ~ ole 'owego do słupka
wskaźnikowego z jeciną kreską.
.

3. Na chodnikach dopuszcza się zatrzymanie i postóJ , kołami jednego boku lub puedni~josi pojazdów
sam 'Jchodowych ci dopuszczalnej fil,asie całkowitej nre
~ . Lekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

,nie wyposażony
włączenie świa teł pozycyjnych
oraz' umieszczenie w odległości 30-50 m za po~
jazdemostrzeg,awczego trójkąta odblaskowego,
b) na obsza rze zabudowanym przez wlączenie
świateł awaryjnyCh, a jezeli ' pojazd nie jest w
n ie wyposażony -I.. włączenie światelpozycyjnych"
i umieszczenie. za pOJazaem lllb na nim, na wy~
sokosci me, większej niż metr, ostrzegawczego
trójkąta odblaskowego.

t

Ga danym. odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz :ZatrzymywaJ)ia si'ę lub zakaz postoju,
2) szeJokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest
taka, ze nie utrudnia im . ruchu i jest nie mniejsza
niz l,.s- m,
3) pOjazd un~ieszczony przednią osią na chodniku nie
tdmuje ruchlJ. pojdzdów na jezdni.
1)

/

Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków okrew ust. 3 pkt 2, zatrzymanie i postój na chodniku
p . zy krawędzi jezdrli całych ' samochodów osobowych
i. mCitocyklL lnrie pojazdy o dopuszczalnej masie całko
WiteJ nie przekraczającej 2,5 t mogą być w całości
'UllileSLczane na chodn.iku tylko w mi'ejscach wyznaczonyc~ w tym' celu znakami drogowymi.

3.

Sygnalizowanie, o którym m o wa w uSt.
cały czas postOjU pojązdu.

2,

powinno . , trwaćp i zez

Rozdział

3

4.

Używanie' świateł zewnętrznych.

ślonych

5. Kierującemu zabrania się pozostawiania pojazdu
lub zwier zęcia na postoju' bez zachowania środków ostroż- '
'nosci nięzbędnych do uniknię~ia wypadku i zapobieżeniii
uHlChomieniu pojazdu przez osoby niepow9łane.
6. W razie pozostawienia na dr,odze pojazdu, ktÓ-fego
stan wskazLlJena to, że nie jest on u7.ywany, albo pojazdu bez tablic re]estracyjnych, Jezeli są one dlc1 danego
rodzaju pojazdu wymagane, pOJgzd możle być usunięty
z ,drogi na koszt właściciela. Przepis ten sto"Suje się , odpowiednio, jezeli istnieje konieczność usunięcia pojazdu
pozostawionego w miejscu, gdzie jest to - zabronione,
utrudnia przejezdnosć . drogi lub w inny sposób zdgJ aŻa
bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Art. 41. 1. W razie postoju pojazdusilnikoJrego lub '
przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku kierowca
' jest obowią:zany sygnalizować ' obecność pojazdu:
..1) na autostradzie 'i drodze przeznaczonej tylko. dla po-

jazdów samochodowych - w każdym przypadku,
2) na pozostałych drogach twardych:
a) poza obszarem zabudowanym - w razie postoju
pa jezdni w każdym przypadku, a na poboczu - Jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
b) na obszarze zabudowanym - w razie postoju -na
jezdni w _miejscu, w którym zatrzymywanie jest
zabronione,
'
,
'"'
2.

PostÓj pojazdu WYmienionego
w sposób następuJący:

w

ust.!

naI2ży

Iygnalizować

l) na autostradzie i drodze przezhaczonej ty-lko dla po• jazdów samochodowych - przez:
włączenie swia~eł awaryjnych. pojazdu, a jeżeli
pojazd nie jest w nie wyposażony ,włączenie
świateł pozycyjnych,
b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odbiasko~egow odleglosci 100m za pOJazdem: trójkąt ten
umieszcza się na jezdn-i lub poboczu, odpowiednio
do miejsca unieruchomienia pojazdu;

a)

2). . na pozostałych . drogach:

a) poza obszalem,zabudowan'ym ~ przez włączenie
świateł awarYJnych, a jezeli pojazd 'nie, jest· w

_

Aft. 42. 1. \IV OkreSIe od zmierzchu do świtu kierupojazdem jest obowiązany, z zastrzeżeniem przepisu
a , t. 25 ust. l pkt l lit. a), uzywać podczas jazdy: ' jący

świateł mijania,
poza obszarem . zabudowanym świateł drogowych
lub świateł m ijania albo obutychświiltel łącznie.

1) na 'obszarze zabud9wanym ' 2)

"

Zabrania się oślepiania kierujących oraz pieszych
maszerujących w kolumnie. Kierujący pojazdem, używający świateł drogowych. jest obo'wiązany przełączyć je
na światła mijilnia w razie zbliżania się: .
.
2.

l) pojazdu nadjeżdżającego ' z kierunku przeCiwnego,
przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył świa:
tła drQgowe ~ drugi jest obowiąz!my uczynić niezwłocznie . to samo, '
2) do pojazdu p:Jprzedzaj'ącegó, jeżeli Jego kierowca
może ' być oślepiony, '

3) 'f lojazdu szynowego lub komunikilcji wodnej,
poruszają się..;:;v takiej odległOŚCI, że zachodzi
wasc o'i lepienia kierujących tymi pojazdami.
3. Przepisów ust.

nie stosuje

się

jeżeli

możli

do pojazdów, które

ńiesą wyposażone w światła mijania lub drogowei \ zamiast tych świateł pawi,n ny byt używane . światła sta' nowiące

ich

obowiązkowe wyposażenie.

'

4. Poza' obszarem zabudowanym w okresie od ś,witu
. do ' zmierzchu ' kier Ulący' motocyklem jest obowiązany
używać podczas Jazdy świateł mijania.
5. Podczas postOjU ,w okresie niedosLa.tecznej widoczkierujący p(j)jazdem silnikowYIlJ lub ,szynowym ,jest
obowiązany włączyc światła pozycyjne przednie i tylne
lub światła postojowe. Swiatla postojowe, w które wyposażony jest pojazd nie złączony, z p rz yczepą, mogą QYć
włączone tylko od strony środka jezdni; przepis ten stosujesię odpowiedni o do innych pojazdów o ,długości nie ,
większej niż 6 m.

ności

6. W czasie postoju w miejscach oświetl0!1ycn ' w
stopniu z\lpewniającym widoczność pojazdu lub znajdujących się poza jezdnią . i poboczem wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone;' przepiśu tego nie stosuje
się do pojazdów szynowych oraz do /pojazcjów, na któ-rych znajduje się urządzenie tub ładunek ,wystające , p~oza
pojazd i wymagające oznaczenia , odrębnymi ś,\viatłami.
7. Swiatło
racz) może być
pojazdu.

oświetlujące
włączone

p: zedmioty przydrożne (szpe-.
tylko w czasie unieruchomienia,

/

--,

:Dziennik Ustaw Nr 6
Rozdział

~

Art. 43.

używania

pojazdów w ruchu drogowym.

1: Kierujący

korzystać

zułaŁwień

pojazdem uprzywilejowanym
w ruC;hu drogowym tylko w

razie; gdy:
l) pojazd uczestnIczy w akcji związanej z ratowaniem
życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia lub z koniecznoscią zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publiCznegD . .
2) w
pojeżdzie
włączone
są
jednocześnie ' sygnały
swietlne i dźwiękowe, w które pojazd j~stwypo
sażony; jednakże _po Za~[zymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego,
3) włączone są światła mijania również w okresie dostatecznej wi(JocznoścL
'
2, KierująCy pojazdem J1przywilejowanym mbże, pod
warunkiem zachowania szqególnej ostrożności, nie 'stosować się do przepisów o iuchu drogowym, z wyjątkiem
sygnałÓw dawanych przez,.,osoby kierujące ruchem.

Art. 44. 1. Poja?,dy używane do wykonywania 'czynnosci na drodze wysyłają dodatkowe żółte / sygnały bły
skowe'.

/

"

2. Kierowcy pOJazdów wymienionych w ust. 1 mogą
pod ' warunkiem zachow~mia szczególnej ostrożności nie
stosować ' Się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni
lub przy jej prawej krawędzi uraz o zatrzymywaniu się
l postoju, ' przy czym:
' 1) na jezdniach jedhokle,runkowych oraz poZa miastem
podczas oczyszczania dróg ze śniegu dopuszcza się
również jazdę przy lewej krawędzi jezdni,
2) jazdę po chodnikach dopuszcza się tylko ,przy za,c howaniu bezpieczeństwa. ' pieszych.
'
:

~-

3., .Zabrania

się używania'" dodatkowego żółtego sygnału ' błyskowego do innych celów niż wymienione w

niniejszym artykule.
I 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się _odpowiednio do
pojazdów pomocy drogowej oraz innych pojazdów, ' na
które ze względu na bezpi~czeństwo ' ruchu należy zwracać szczególną uwagę.

Art. 45. 1. Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, z wy'jątkiem określonych w przepisacb szczegółowych, oznacza się z przodu i z tyłu tablicami ostrze, gawczymLbarwy pomarańczowej, z tym że:
1) pojazdy pq:ewotące materiały promieniotwórcze , zami~st t.ymi, tab] icami - oznacza się znakami z napisem "Promieniowanie" i odpowiednim symbolem,
2) 'pojazdy Sił Zbrojnych zamiast ' w tablice barwy
.pomarańczowej mogą być wyposażone w znaki
Składające s'ię z tarcz okrągłych barwy żółtej i czerwonej umieszczonych odpo'wiednio z I?rzodu i z tyłu
pojazdu; w tarczę ' wpisany jest trójkąt! o barwie
czarnęj·
Przejeżdżając

obok pojazdów wymienionych w
za nimi albo zatrzyrpując sil:) w ich po~
bliżu, kierujący innymi pojazdami są obowiązani zac ho' wać szczególną ostrożność 'w celu uniknięcia niebezpiec.zeństwa, a zwłaszcza pożaru, wybuchu lub. skażenia śro,
,dowiska.
2.

ust 1 lub

,

1) samochodów osobowych i motocykli ~ 10,

rowerów jednośladowych nie. wyp:osażonych w silnik - 15,
3) ' pozostały<;:h po.jazdów -'-: ,5,

2)

,Warunki

mQże

4
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. AR. 46. 1. , Liczba pojazdów jadącycą w zorganilOwanelkoJumnie nie może przekraczać:

Odległość między jadącymi kolumnmni nie moze
mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów sambch ,l '
dowych oraz 200 'm dla kolumn pojazdów zaprzęgowycn
i, rowerów jednośladowych nie wyposażonych w· silnik.

2.

być

3: Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu
drogowego.
4, Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 'zastosowania do pojazdów/ uprzywilejowanych oraz pojazdów Sił Zbrojnych.
'Milicji Obywatelskiej i jednostek strażYPQżarnej, a tak~
że do kolumn pojazdów pilotowan'y ch przez pojazdy Sił
Zbrojnych,__ lub Milicji Obywatelskiej.

5. Zabrania się wjeżdżania mi ę dz y poj azdy wymienione w ust. 4 jadące w kolumnie.
Art. 47. '1. Pojazdy przeznaczone do przewozu ' dzieci
do szkół i pn:edszkoli oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tarczarrti barwy żółtej, z symbolem dzieCi bar-,
wy czarnej; w okresie niedostatecznej widoczności tarcz.
powinny być oświetlone, chyba ' że są wykonane z matedału odblaskowego. Podczas wsiadania i wysiadania
dzieci włącza się $wiatla awaryjne, jeżeli, pojazd jest w
nie wyposażony.

2. Kierujący pojazdami omijającymi pojazdy wymienione ' w ust. 1 po\vinni , zachować szczególną ostrożnoś4
i w razie potrzeby zatrzymać się.

3. Zabrania się oznaczaniapoj(izdów tarczami, o których mowa w ust. L w c,zasie, gdy dzieci nie ' są przewożone.

Art. 48. Kierujący pojażdem silnikowym zarejestrowanym w Polsce, uczestniczący w ruchu międzynaródoio
wym, są obowiązani zaopatrzyć pojazd z tyłu w znak
z literami "PL", wyróżniający pojazdy w ruchu między
narodowym,
Art. 49. 1. Zabrania

się:

1-) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeń
stwu osób znajdujących się ' w pojeździe i poza n~

2) zakrywania świateł oraz ' urządzeń sygnalizacyjnych,
tablic~ rejestracyjnych lub innych wytnaganych tablic
albo znaków, . które" w· określonych warunkach powirlny być widoczne,
'
,

3), ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania
z przodu i z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przed- ,
miotów, ' które ograniczają czytelność tych tablic albo
rozpraszają uwagę kierujących pojazdami.'
,.
2. Zabrania

się kierującemu:

1) , oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,
2)

używania pojazdu na qbszarze zabudowanym w ~ spo-

sób

wywołujący

naqmierny

hałas.

• 3. Używanie .łańcuchów~~ prze.ciwślizgowych na opo-~
nach jest dozwolone tylko na drogach pokrytych śnie
giem.
Art. 50. 1. Ładunek na pojeździe umieszcza się w
taki spósób, aby nie:
1) powodował przekroczenia dopuszczalnych ' nacisków
osi pojazdu na · drogę oraz dopuszczalnej ładowności
pojazdu,
\

.'

,. (

.

/

-

2) naruszaj

T'

pojazdu!,
3) ut r udniał kierowaHla pojazdem,
4) og r aniczał widoczności drogi" ,i nie zasłanial świateł,
urządzeń sygnaIi~acyjnych, tablic
rejestracyjnych,
i innych tablic lub znaków, włt-tóre p0jazd jest za-opatrzony. '"
' ,I
,
stateczn 0ś ci

2. ,Ład u'nek umi~zć zony na pojezdzi'e źabezpiecza się
przed zmianą :położenia r wywo'lywaniem nadmiernego
' lialast.l; nie , możę ~n m.ieĆ; 4ldrażającego wy-glądu ani też '
wydz,te Jae ,0d rataJącej w.oni.

"

,"'"

'

," .

'

-

/

,

~asy

_ każdego koloru; ponądto w okresie nj,ędosta- , , !
tecznej ' wl<.JocznQSCI ,na najbardzfej wystająceJ , do'
,tylu krawędzi ) adunku uffileszc.zasię czerwoneświa- '""
tło I czerwone światło ' odblaskowe., Przy . przewpzach
dr ewna < .dług'lego zamiast .oznakowaniapasamf białymI i' czerwonymi dQPuszczasię ' :oznakąw,anie końca '
; ~tldunku . choląglewką lub tarczą koloru , pomaU!ńe:zo~ '
we,g o.

7., Wyspkość pojazdu
kraczpc 4 m.

,

'Z

ładu'nkiem ' nie

może ' prze-

8. Jezell łac;lunek powoduje przekroczenie dopuszczalnych nac IS~ÓW OSI pojazdu na drogę lub wielko'ości okre- .,
ś19ny~h w ust. 3 l~b 7 albo masalub' na~i~k C oSi pojazdu "
"

3" , Ład \l nek wyst,ający poza, płaszczyzny ;obrysupo"jazdu ,m oże b yć ra nim umieszczony tylkoprzy .iacnci-

r

}

Poz, 35.

-92

Dziennik Ustaw Nr fi

wani u n a stępujących warunków :
"
,
są , \ytększe niż prze,widzlane dla danejórogi 'W prze pi"
l) la d une'k w'Ystaj-ący poza boczneplaszczy,z ny obrysu '
sach ukreślając.ycb warunki tec,hnicźne pOjazdów, ' wz~
pOja zdu moze być umIeszczony t ylko w taki 'sposób,
jazd ' pojazdu -jest dozwolony tylko pod wa'f unkiem uzy~
ab y ć alkowita szerokośe ,pojazdu ' z, lad,unkiem nie
skania zezwolenIa , które wydają : ,
.
przek racza/a ' 2.:5 m. a pr.zy' s~e[Qkości pojazqu 2.5 m
1') . na'- przejazd w gran icach P.aństwa ~ ' zarząd d róg
nie p r z e kraczała .3 m: jedn:a,k pod warun,k iem umiE'szw
wła'śclwy '" liewzg t ęd'u cia mleJs.ce ro z p oczęcia " p'~ze- , ' "
cz e n l ą li;ldunku :tak. aby nie wystawał ponad 25 cm,
jazdu, z t ym zastneżen'r em. że, na 'przeJazd ' tylko w
2) ', /adu ne k n 'ie morze wystawać :z ,tyłu pojazdu-Ona odle/ granicach mi asta lub , sąśwdującychze sobą miast ze- '
głO,ś c większą niż i al od ty,l,nejpla'5zczy;znY 'obri'}/Su
, ' zwolenie wydaj~ za.rząd dróg' właśCiwy .dla miasta.,
pOja zdu lubz esp lJ lupO'jażtlów (w ,przypadk.u przy, 'w " kIór YIP 'roz,pcczyna' s'ję p ~ze jazd.
czepy Idonicowe j ,odlegtość tę ' liczy -się ,od osi przy;2), na przejazd. 'którego trasa przekracza g ranice P ań· ' r
czep y)"
stwa- Minister , Kumun,ikacji.
'
3) ładun e k 'nie ffieże wystawać z przodu pojaZdu naoą
9.
Przepisy
ust
.
.8
me
dQtycząpojazdów
specjalnych leg./ oś <; , Wtę~szą niż~,5 'm od " przedn:i:eJ pł a szczyzny
l
Zbrojnych.
Milicji
ObywatelskIej
oraz
jednostek
straSil
obr ysu i wi ę ks zą, niż 1,5 m od siedzeni a , dla :kiezypożarnej bior:ącychudzi~'1 w
akcjach ratowniczyc h . .
rUJącego, .
, ,4. .p.\,-zy ·Prz€ "';oz ie drewna
wyst a wanie ładunku z tyłu za
odległ,9.se f,lie wię'kszą niż 5 , m,

długieg9
,pfHczepę

d,opuszcza się
kł o nicową na

(

w'ystający
poza przednią lub boczne
ysu pojazdu powini~m być oznaczony; dotyczy to rown l eż przypad,k ów , gd.y ładunek ;wysla jepózil
tylną pl a,szczyznę ob rysu pojazdu' : na ' odleg~łoś ć większą.
riiż 0,5 .m.
'
"

' S,

Ładunek

płas z c zy zny .ob r

,

.. IQ.

Urządzenia i przybory

·służące

do

mócowania

ładunku 'powtnny b'Yćzabezpi,E!czon-e ~przed ,,' rozlużnienie'm
się,

swobodn ,ym zwis,a niem lub

spadnięciem

podczas

jaźd-Y. ,

Art. ,51. 'I. , R~e~zy~i~ta masa ca'łkowita , p/f'!czepy
..sa'illuchod osobowy -'l ub autob\1s .f}le 'moża
bye większa niż rzeczywista masa ca'łkowita potazdu~, cią·
gnącego; masa prż.yczep.y ~ciqg.nięteJ przezsamoćh,4p " cię~'
żarowymoze byc , więk-sia od ,m asy samochodu, nie iWi.ę ceJ
jednak niż o 40" /0; przepisów tych nie,. stos.l!je się do ,po.
jazdów Sił Zbrojnych V Milicji Obywatelskiej.
/' ,
'.

Clągnl ę tej prze ż

6:' Us.tala się następuJące eznakowanie ładunku:,
1) ł a dunek , wyst a jący z przod'u pojazduozn'a cza się
2. Rzeczywista masą c.ałkowita przyczepy ' ciągniętej
chor ą giewką , ba rwy pomaranczowej lub dwoma biaprzez móto'tykl 'nie może .być większa niż masa ,własna
ł y mi I dw uma czerwonymi pasami. tak aby były wimotocykla, jednak nie większa nii 100 'kg , d oczne z boków.·i z prz?du pojazdu." a w ' ~kresie nie·
dostatecznej wid Q cznośd ~ ponadto ś~iatłembiałym
3. Zespól p'ójazdów ' może składać' się najwyżej , z,
umi eszczonym ~na najbilrdzi'ej wystającej do przodu
trzech pOjazdów, a zes pól ciągmęty przez pOJazd , sililicz,ęściła ~un~u.1
'
, kówy inny" nlZ C;iągtlLkrolmczy lub ,pojazd wolno~bieżny":"
2) ładunek wystaj ą cy z boku pojazd,u oznac.za się cho- z dwóc'h poja-zdów . ', UługoŚć zespołu dwóch pojazdów nie '
rągi e wką
barw y . p o marańczowej o wymiarach co , może przekrac za ć 18 m. a trzech pojazdów 22m; długość
iespo lu złożqnego , z motocykla lub roweru j 'przyczepy
.najmnIej 50 XŚO 'cm, umieszczoną ;przy najbardziej
wys t ającej -kra 'w ędzi ładunku. ' B ponadto w okresie
nie może przek raczać . '1 m, Prze jazdzespolów pojazdów
niedo statecznej .w i'doc~nOŚci ~ , hiałym świątłem od- o długości wIększej niż wyżej podana , wymaga zezwo:
blaskowym :ski er owan ym ,do przodu oraz czerwon.ym lenia zarządu dróg; przepisy art. 50 ust. '8 ' stosuje się
odpowiednio.
'
świałem i cze ' wonymśw.iatlem ' odblaskowym skierowan ym do t ylu; . sJ1i a tla te nje powin~y znajdować '
Art. 52. \; , Przewóz o,sób może od bywać się tylko po~ .
się w o.ąległości ' wi ę k S I( ' 1 niż 40, cm od , najbar:dziej
jazdami do te~p(zeznaczonyml lub przystosowanymi. '
wystającej ) kra w ę d z i 1,,](.1 un'ku ;. jeżeIJdługdść wystaPr,z yczepy przewożące, I udżi powmn y być ciągnięte przez
jącego z , bok u ladunk u. mierzona wzdłuż pojazd u,
autobusy. z tym że dopuszq:a si~ ,
p rzekracza 3
,cboroą9r€wkę ,lświaUa :um i'e~2;-cza si ę
1} przewóz : d~łeci uusz'\cół i przedszkoli w ' przyczepie \
,e>dpowi'. e dnio przy pr,zednieJj i, \ tylrrejc'21ęści ladunku.
'Qutobusowej c.iągni~tej przez ciągnik rofniczy oraz
3) ładunek wystający z tylu pojazdu oznacza ' siępasami
używanie do 1,e g,o celu pr.zyczep ·typufurgon 'przybiałymi ' [ czelwonymi :bezpoś'red:nio na ładunk.u lub , '
'stosowanyc:h "do przewozu
' osób,
' ' ,
" .
,
t-arczy na jego tylnej ' p'łaszczyźnie ,albo na zawieszo'
2
L
przewóz osób w przyczepie mieszkalnej; ciągni~tej
nej na k,ońcu ładunku bryle gellmetrycznej (np, St0Ż
przez ciągnits. rolniczy ,
,
ku, ostr.osłupi~; 'Widoc'zna ' od tyłu 1ącznap,o
2,
Dopuszcza
SU~
:prze'1N'ói~wGjentow,
'~TUżyn 'rolwi~rzchnia , pasów powinna wynosić co na JmnteJ
niczych i osób wykCmującychczynności łlłdun:k-ow~ ' w sa,, 1009 cm 2 , przy czym nie moŻe być mniej niż po dwa

m.

'.

-'.

. 't \
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mochodach ciężarowych poza kaQiną kierowcy oraz w nacze'p ach ciężarow ych i przyczepach ciągnięt'ych przez ciągnik rolniczy, pod warunkiem że: ' .
,
.
1) liczoa przewożonych osób ' nie~ przek;racza 8, chyba że
konstrukcja nadwozia sp.e cjaln ego sAmochodu ~i ę ż a , r-owego ,(naczepy) przewiduje miejsca do przewo zu '
wi ęk szej liczby . osób.
'.
2) osoby stojące trzymają się uchwytów,
,
. 3), osoby aie znajdują się ' między ładunkiem a kabiną
kie rowcy ·lub przednią ścianą prżyczepy.

"

t

III

Pojazdy.
. Rozdział

1

WiH'unkJ techniczne pojazdów.

/
Art. 54. 1. Pojazd uczestnicz,ący w ruchu ma ', być tak
zbudowany, urządzony
, utrzymany, aby korzystanie
z ,niego: .
3. Przewóz ' samochodami ci~żarowymi innych osób
1.) ni e zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących oraz
niz wymienione w ust. 2 może odbywać się pod waturi- '
ip.nych uczestnik'Ów ruch~ drogowego, nie naruszało
kiem dostosowania pojazd\l do przewozu osób, wyłącznie
porządku ruchu na drodze, a także nie narażało kogona miejscdch siedzących oraz pod warunkiem nieprzekolwiek na szkodę.
kracza'n id prędkości 50 km/h.
\
'
2) nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny
, 4. !:rzepisów ust. 1-3 nie stosuje ., się do przewozu
hałas, przekraczający pQziom
określony
w przepisach szczegółowych,
-wojska, tunkCJonar'iuszy Milićji Obywatelskiej" Służby
' Więziennej i drużyn pożarnictwa.
'
'
3) nie powodowało nadmierriego wydzielania szkodliwych . substancji w stopniu przekraczającym wielkości
5. Kierowcy przewożącemu ludzi pojazdemsilnikookreślone ' w przepisach szczegółowych.
wymzabr~nia się palenia . tytoniu i spożywania poka1I
JDOW; nie dotyczy to kierowcy przewozącego ludzi samOr
4) nie powodo\valo niszczenia drogi;
ellodem osobowym. z wyjątkiem taksówek" lub samochoS) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz
d emciężarowym w kabinie kierowcy.
łatwe, wygodne i pewne posługiwa'niesię ' urządze
niami
do
kierowania. ' hamowania,
sygnalizącji
6. Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrz
i oświetlenia drogi prz.y równoczesnym jej obserwpnych i Komunikacji określają warunki poruszania ,się po'
waniu,
drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych, Milicji Oby-watelskiej i Służby Więziennej oraz innych pojazdów Sił
6) nie
powodowało
nadm.iernych
zakłóceń
radioZbrojnych i Milicji Obywatelsk;iej : pCir,uszających się w
elektryczn ycl}.
kolumnach, '
,
2. Urządzenia służące do łączenia pojazdJl ' ciągną
cego z przyczepą m a ją zapewniać bezpieczne ciągni ę cie
Rozdział 5
przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej, przewid ż ia
ner: do ciągnięcia przez ten pojazd, . uniemnżliwia.ć samoWykorzystywanie dróg w sposób szcżególny.
czynne odłączenie się przyczepy- oraz zap~wlliać prawiArt. 53. 1. Zawody sportowe, rajdy. wyścigi; mani- dłowe dzia~e hamulcóo/ i świateł. '
.
\
festacje, zgrornadzenia i podobne impl ezy,. któ re . powu3. Urządzenia i wyposażenie ' .poj,a zdu, w sfczególdują i utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi
ności
~apewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę śro
w 'sposób szczególny, mogą qdbywać się pod warunkiem
di:>wiska przed ujemn ymi skutkami · używania pojazdu;
. uzyskania zezwolenia: Zezwolenie wydają:
mają 'być w naleiyfym stanie orazgziałać sprawnie isku1.) n aczelnik gminy, jeżeli iIripreza ma s'ię opbyć na
tec'znie.
obszarze gminy, .
\
4. Zabrania się: '
2) wojewoda, jeżeli impreza ma się odbyc w granicach
1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wyst a ją
województwa, na !?bsza-rze 'większym niż jedna -gmina. '
cych spiczastych albo ostrych części 'Iub przedmio3)" wojewoda właiiciwy według miejsca, w którym roztÓw, które mogłyby w, razie wypadku .zwiększyć nie, pocZyna się impreza, jeżeli ma się ona odbyć ,na
bezpieczeństwo uszkodzenia ciała osób jadących lub
obszarze tego województwa i województw z ,nim sąinnych" uczestników ruchu,
, siadujących,
.
.
2)
stosowania w pojazdach przedmiotów wyp o s a ż e nia
4) Minister KomunikacJi. ,jeżeli impreza ' ma się odbyć
i
CZęŚCI nie Odpowlddającyc~h warunkom określonym
na obszarze większym niż określony w pkt· 3.
.
w przepisach szczegółowych.
2. Jeżeli impreza wymieniona w ust. 1 pkt 1 ma się
. Art. 55. 1. Producent l,y.b importer I>ojazdów s amoodby ~ ,
choćby
częściowo, 'na
drodze państwowej, zezwolenie ,wydaje wojewoda, a jeżeli impreza wymieniona chodowych i przyczep oraz prZedmiotów jch wyp os ażeni a
l części obowiązany jest . uzyskać na nie świadectwo ho w ust. 1 pkt 2 i 3nia się odbyć. choćby częściowo, na
dr9dze .oznaczonej znakiem z numerem drogi międzyna mologacji. wydane przez Ministra' Komunikacji.
rodowej - ~ezwolenie wydaje Minister Komunikacji.
2. Minister Komunikacji m?że:
";

'~

, 3. Zezwolenie wojewody obejmuJące obszar większy
jednego województwa wydaje się w porozuIńi~niu
z . zĘlinteresowańymi w<;lJewodami. ił ' zezwplenie Ministra
Komunikacji'- w porozumieniu' z Ministrem Spraw We:wnęt:rznych.
niż

4. Ministrowie Komunikacji. Spraw Wewnętrznych
!Oraz Administracji. .Gospodarki ;Terenowej i Ochrony Śro
dowiska. w drodze rozporziidzenia,okreś{ajązasady
1 warunki wydawania zezwoleń! O .których mowa w ust. L

1) rozciągnąć ' obowiązek

określony w ust. 1 ró w ni e ż
na ' inne pojazdy,
2) zwolnić niektóre typy t>ojazdów, przedinioty iclv'wyposażenia i części z· tego' obowiązku.

.
3. PrzepisóW lfst. l :i :2 nie stosuje się 'd o pojazdó w
specjalnych. Sił Zbrojnych i Milicji Obywatelskiej.
Art. 56. ' . P~zewóz mate~iałów niebezpiecznych może
si~ tylko pojazdem do tego przystosowanym

odbywać

') .

~
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l oznaczonym, stosownie a.o potrzeb wynikających z' wła

2. Rejestracji pojazdów - z zastrzeżeniem l:lst. 3, 1, ,
i 8 - dokonuje, na wniosek właŚciCiela, właściwy ze
względu na jego miejsce zamieszkania (siedzibę)naczel
nik gminy, wydając w drodze decyzji dowód rejestracyjny, albo jeżeli warunki wymagane do zarejestrowania po,Art 57. 1. Minister Komunikacji:
jazdu nie wstały spelnione - z wyjątkiem , określonych
1) w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, W alt. 54 ust. 1 - dokument czasowo dopuszczający poObrony Narodowej oraz Administracji, Gospodarki ' jazd do ruchu; jednocześnie wydaje się właścicielowi za.
Terenowej i Oćhrony Srodowiska, w drodze rozpo- legalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, w które zarządzenia, określa warunki techniczne pojazdów, zaopatruje się pojazd.
'
kres wyposażenia pojazdów w przedmioty niezbędne
3. Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych i Milicji Oby.
do ich utrzyinania i używania oraz warunki i tryb
watelskiej dokonują właściwe organy wojskowe lub . orgauzyskiwania świadectw homologacji" ,
, 2) określa tryb i warunki uzyskiwania i cofania $wia- ny milicji; organy te wydają również dowody rejestradectwhomologacji, zakres badań homologacyjnych cyjne i tablice (tablicę)rej~stracyjne, chyb'a' że tablice
i jednostki 'organizacyjne upoważnione do ich doko- takie nie są dla danego poj.azdu wymagane, a nUAler renywania oraz wzory dokumentów .i tryb postępo- jestracyjny zamlesząQ, się bezpośrednio na pojeżdzie.
wania w związku z homologacją.
'
4. , Poja7.dy zarejestrowane za granicą dopuszcza sią
2. Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych do ruchu na drogach, jeżeli odpowiadają wymaganym waw porozumie,niu z Ministrami Obrony Narodowej, Prze- runkom techniczn~ isą zaopatrzone w tablice rejestra.
cyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter
mysłu Chemicznego i Lekkiego, Górnit:twa i Energetyki,
Handlu Zagraniczpego oraz Prezesem Państwowej Agencji al.fabetu łacińskiego ' lub cyryJicy i cyfr arabskich o1'a:l
Atomistyki, w ,,-drodze rozporządzenia, okreśiają warunki w znak wyróżniający państwo rejestracji i należą do osób
przewozu drogo}Vego materiałów niebezpiecznych oraz- przybywających na terytorium Polskiej RzeczypospbIit~j
Ludowej na p,o bytczasowy, a 'kierowca pojazdu ma przy
jędnostki uprawnioI!e do kontroli tego przewozu i uży
sąpie d,okumentstwierdzający dokonanie rejestracji; potych do ' niego pojazdów.
jazdy te, w stosunku do których dokonano ostatecznej od3. Mi~ister Administracji, Gospodarki Terenowej
prawy celnęj przywozowej, dopuszcza się ' do ruchu na'
I Ochrony Środowiska w ,porozumieniu z Ministrem Ko- okres 30 dni.
'
lllUnikacji określa warunki techniczne tramwajów oraz "zakres ich wyposażenia.
, 5. Pojazdy zarejestrowane %4 granicą, , których tablice
rejestracyjne nie odpowiadajll warunkom określo
4. Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrz
nych i Komunikacji określają warunki techniczne pojaz- n ym w usL 4, mogą być dopuszczone do ruchu {io zaopa.. "
trzeniu ich we właściwe tablice na okres używania podów specjalnych Sił Zbroj~ych.
jazd u na polskich drogach.
,~)
5. Mini-strowie Spraw We\vnętrznych, Obrony ~aro
6. Pojazdy .'amochodo~~, z ' wyjątkiem ,DJ()todtkli.
dówej i Komunikacji określają warunki tęchnicznepo
jazdów' specjalnych Milicji Obywatelskiej, jednostek o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz 'a utobusy
mogą być używane do ciągnięcia przyczep po uzyskaniu
straży pożarnej, a w porozuljieniu z Ministrem ' Sprawieodpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, ,d ()o
dliwości pojazdów specjalnych Służby Więziennej.
konanej na podstawie świadectwa homologacji lub za-,
, 6. M ,i nister Komunikacji może w indywidualnych,
, świadczenia z przeprowadzonego badania techniczneg?_
uzasadnionych przypadkach zezwolić:
'
,
śCiw()ści

chemicznych, ' fizycznych lub biologicznych pr~
wożonego materiału, zgodnie z warunkami określonymi
W przepisach szczegółowych.

1) na bd~tępstwa od warunków technicznych, jakim powinny , odpowiadać pojazdy,
2) w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych,
, Obrony Narodowej oraz Administracji, Gospodarki'
Terenowef i Ochrony Środowiska. a także stosownie
do właściwości z Ministrami' Przemysłu ' Chemicznego
i - Lekkiego oraz GórnIctwa i Energetyki lub Prezesem
Państwowej Agencji Atomistyki na odstępstwa od
warunków przewozu materiałów ' niebezpiecznych.
7,. Wojewoda może wprowadzić na obszarze województwa obowiązek wyposażenia wszystkich lub niektóryc~ pojazdów .zaprzęgowych
w hamulec uruchamiany
zmięjsca kierującego.
'
Rozdział

2

Dopuszczenie pojazdów do ruchu.
Art. 58. 1. Do ruchu na drogach dopuszcza się pojazdy odpowiadające warunkom technicznym określonym
wart. 54-57 ora~ w przepisilch szczegółowych. Pojazdy
samochodowe, ciągniki rolnicze i przyczepy, z wyjątkiem
. przyczep motocyklowyćh, podlegają ' ponadto zarejestro-

waniu.

7. Rejestracji pojazdów należących do przedstawi- ,
cielstw d yplomatycznych, urzędów konsularnych ' i misji
specjalnych panstw obcych oraz organizacji międzynaro
dowych,' jak również i<ihpersonelu, korzystających z ,p rzy.
wilejów , i immunitetów dyplomatycznych lub konsl,llarnych na mocy' ustaw, umów bądź powszechnie , uznanych,
zwyczajów ~ międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności dokonuje, w drodze decyzji, Preżydent Mia,sta Stołecznego Warsza-..yy na wniosek Ministra SpraW ' Zagra~
nicznych.
'
8. Rejestracji pojazdó~ należących do innych nit
wymienione w usL, 7 zagranicznych osób prawnych mających siedzibę na terytorh:łm Polskiej Rzeczyp()spoliteJ ,
Ludowej oraz dp cudzoziemców zamieszkałych na terytorium Polskiej RzeczYPosP9litej ,Ludowej dokonuje, w,
drodze decyzji, na wniosek właściciela, prezydent miasta ,,'
b(;dącego siedzibą wojewódzkiej rady narodowej, właści- ,
wy ze względu na miejsce, zamieszkania (siedzibę) właści
ciela, Przepisu tego nIe sto~uje się do cudzoziemców za" ,
mieszkałych w Polsce 'n a podstoRwie karty ' stałego p()byt~'

9:

Motorowery dopuszcza się do ruchu na drogach.
na podstawie decyzji organu określonego w ust. 2, 7 .
'lub 8,po zaopatrzeniu ,ich w ta bUczkę rowerową, wydan, ;
wraz z właściwym dokument,em.

't;złennik Ustaw Nr 6

, __
. _ L - -_

, ~M

\

Art. 59. 1. , Pojazdy samochodo~e.. ctągniki.. rolnicze '
l . przyczepy, z wyjątkiem. przyczep 'motocykJowyCb, . podlegają ewidimcjLPrzepisu tegollie 'stosuje ' się do po· jazdów wymienionych w ' art. 58. ust. 3,4:, ·7 i 8.
,

o

'

(

•

2.

,

Ewidencję

•

pojazdów prowadzi ' wojewoda"

'. / 3. PoJa:zdywymien'ione w ust. 1. nie zćt-(ejestrowa.n ~
w ciągu 30 dni O<! dnia .ich nabY~la, właśeiciel Jest obowiąz'any, najpóźniej ' w ciągu 3· dni po upływie tego lerminu,zgłosk właśdwemu naczelnikowi gminy (a rt. 58
ust ·2) w celu wprowadzenia do· .ewidencji.

Art; ·66.

L

W razie pr:zeniesJenia

na

inną ·

oson ę

w~snoś ci pojązdu zarejestrow'an,ego, dotychczasowy wła
śdcielprzekazuje

nabywcy dowód , rejęstracyjny.

2. . Właściciel pOjazdu zarejestrowanego lub zgł oszo 
nego do ewidencJi powinien W'c\'ągu30 ' dni 7law1ooomi;(:
wła ś ciwego

nac7leln-ika, gminy (art.. 58 ust. 2) o:
na byciu lub · zbyciu takiego pojazdu,.
" .
2) zmiani~ konstrukcyjnej poja~u · lub innej powodującej zmianę 'dcl/łych zakieszczonych w dowod-zie,' rejestl aCyJn ym lub . w zgł!)Szeniu do ewiGlencji<, .
j) znlszc.zeniu po-jazdą(kasocji).,
" . " ':4) zmianie swegg adresu (siedziby).
1)

pojazdu albo ,kierujący poj.azdem pa
organu jest ob.owiązany ws>kaza(;',
· komu ·pqwierzyl. pojazd do kiero.w ania lub- uż.ytkowllnf'a
· w oznaczonym cUlsie. chyba - że pojazd został użyty
wbrew'Jego woli i wiedzy, czemu nie mógł zapobiec.
3.

,

Właściciel ·

; iądanie· , uprawflio~go

Art.6ł. l.Poj~zd Z!lfeJestrowany lub ~~SQWO d~
...pq~~zony . do ruchu podlega wycofaniilz ruchu · w drodz.
dęc·yzji wJaściwego naczelni,k a gminy, jęźeli:
U nie gdpowiad.a wymaganym warunkom.
~h _n!e .,Jest możliwe ustaJenie właściciel.a; pojazdu lu:!).
\'" ., . 1Ai~j~ca jęgo zamieszkania (siedziby).
.
>

\

•

\

'} J " "

•

P,ojazą

.

'

w-ycofuje , się
, wIA.ścicielapojazdu. '
2,\.'

•

I

rachu

r6:wnie,ź

na

wni~e.,

4. W razie zatrzymania - dow:odu . rejestracyjnego ,lub
edpowiadajllcegomu dokumentu organ kontroli rochu
drogowego wydaji3 kierowcy .pokwitowanie. Jeżeliu:l:ycie
pojazdu nie żagraża bezpieczef:istwu ruchu ani zdrowiu
ludzi, w pokwitowaniu organ ·ten może zezwólić na eza-'
IOwe uiywaniepojazdu, okreąlając · }'larunki tego uzy- '
wania.

5. , Zatrzymany dokUment, z wyjątkiem przypad ku
• • • 1onego w \l&t. 3 pkt S, organ . kontroli .ucnu dropm:esyła niezwłocznie

Art. , 6l. 1. . Minister KODłunikacji:
li) w porozum:ieniu z Mi'nistramiS'pr'aw Wewnętrznych
i Obrany, Narodowej, w dfOdze rozporząd z.e'nia , Ok18śla warunki i tryb rejestracji i ewidencji pojazd ów
oraz wzory dowQd,u .rejestra -:: yjnego. i ' tablic rejestra- \ ,
cyJnych oraz in'nyclt tabU,c i, znaków, w które zaopól-'

t r uje siępo.ja'zdy,
usta>la sz-czegółuwe pr1-epi>sy w spr awach z:wiązany<,:b
··z · dopuszcze~iem ·do rU:ClrU ora·z rejestra,cj.ą i ewidencJą ' pejazdó,w ,
· 3) w porozumi'eillu z Mirust (ein Administracji. Gospodarki Terenowej . i Ochrony ŚrOdow.iska; · w dradze
rozporządzeni,d, . moźe
okr eśl.ać.
niektóre czynno ś ci
2: zakresu rejestracji, p.o lazdów, które n.a ustalolilyc;h
warunkach mogą wykonywać jedn0stki. g.osppdar.k;i
uspołecznionej upowaźniene, ,za
zgodą.
woj. wody,
p rz.ez naczelnika gminy.
.
'2)

2. Minister Obrooy Narodo,w ej w porozlimieniu z, Mi·
nIstrami Komu.nikacji i Spraw W'ewnętrzn)fch \,\stal'a za. sady reJestracji oraz wzory dowGdu · rejestr.acyjnego i tą
blic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbiojnych,. ił takie 'o.
Q.Igany wlaś'Ciwe, w tych sprawach.
3', Minister ', Spraw ' We.wn~trznych: w porozumieniu .
,. Ministrami KoIDUO:ikacli i CJ:bronyNarooowej. uf:t'i,1it ' za~
.•ad,y rejestracji oraz wzory d,tlwodu 'rejes.tracyjneyo i tabl,i c re:j$tracyjnyc)l pojazdów MilicJi ~. Obywat.e lskiej,
fi titkźe organy wlaśdwe w tychspiawach.
.

. BadanIa technlczne pojazdów;

Art~ Ił:t' 1. Właścicie-l pojazd'U podlegającegO reje.tracji obowiązany jest przed'sttnvić g:o do . badańia tech.
niczn.ego przed pięrwszą rejestra.cjąi następne badani",
p rzeprowadza się:
"
. .
,.
t) przed upływem jedneg:o, roku od: dnia, pierwszej:

. 3:! Orga-n ·· kontrol'i ruchu drogowego · zątrzyma: ·ooWód.·
. rejest racyjny lub odpowiadaJqcy mu dokume~t w raziel
. 1}. s'twierdzeni·a lub uzasadnianego:, przypuszczenia; że ·
.' pqja:t.d zagniża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu lub" powoduje nadmierną ~cillżliwość dla środowiska"
2) . stWierdzenia, ze 'pojazd·' nie został poddany badan 11:1.
technicznemu w wyznaczonym 'terminie,'
3) używania 'pojazdu przez jedn()stkę gospoda~ki uspo.. łecznionej niezgodnie _ z je,g.Q przeznaczeniem lub warunkami uźywania,
4) .ltwięrdzenia, zniszczedia dowodu rejestracYJnego -vi
. atópriill. powodującym jego nieczytelność,
.) , podejr.zeniapodrobienia lub przerobienia dowod u re- ,
j~tr4€:yinego.
•

fOW.go

p&z. 3~

._____ ~~~________________~__~----------------~--------------------__- - - - - - - - - - - -__----~

organowi," . który {lo

wy~ał. '

Zwrot doktuąentu następuje niezwłocznie' po ustaniu P1;zy·
~ uzasadnf~Jllcych Jego zatrzymanIe.
.
.

1.".

jestracji i nastE}pnie· .co, pół roku - w odniesieniu, do
autdbusówo . lk.z bie' m ~ ejsc łącznie z miejscem ~ie~
rowcy powyżej 15,
'
:l} pned upływe-m . jednego rok.u od dnia ·pierwszeJ lel_tucji .i następnie corocznie ::...- w ooniesientu, d·o
. .
.
.. pojazdów lamochodowyeh:
\
a); używany.ch . w: transporcie: publicznym innycn. •• !oI:,
wymieniQue w pkt 1.
"
. h), używanych . do mią.dż'yna I odowego P,IZ~ W O~ U ' uwgowego,
e) . używanych do prze.wozu materiałów niebecpi ecz- .
n)'ch,
d')uprizywilejowanych,
-l ciężarowych, używanych UGI przewozu os.ób,
f) uźywany<;h, 5,prowądzonych 7: za:gra,nicy bez · pośiednidwa organlz'aeji. . państwowej zajrnuiąE:eJ się
hnportem poJazdów samochodowych, '
g) złożonyeh z elementó,w r óżnego pochodze nia, k tórych markę określa , s i'ę Jako "SAM";
przepis tego punktu st ~suj e się również do pojazdÓW
i przycz€p,
3) przed upływem 3 la,t · od ·dni ~ pierwsz-ej rejestracji,
następnie prze9. upływem 2 · lat od dnia pr.zeprowad.z'on'ego. badania
·i .
następ
~ w odnie.
. ni'e
, corocznie
.
• feniu d'o pojazdów ni;e wymi-enionychi w: pkt 1 i 2.
członowych

. : tiakże do ci'ągnikchv telńfcz·ycfh

/
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2. Przepisy ust. i nie dotyczą przyczeplekkichi przy,~
c:zepy te, z wyjątkiem przyczep motocyklowych, podlegają baAaniu technicznemu tylko przed pierwsz.ą reje, atracją.
'
3. Nowe pojazdy, na które zostały wydane świa
d~ctwa homologacji lub decyzje zwalniające z obowiązku
homologacji, z wyjątkiempojażdOw używanych do prze~
wozu m,ateriałów nieb'ezpiecznych, nie podtegają badaniom tecłmicznym prżed pier~szą rejestracją.
4. N~ezależnie od badaJ)., o których mowa w ust. 1. ,
badaniom technicznym podlegają również pojazdy:
'
\
'.
,
,I) skierowane przez ' organ "kontroli ruchu 'drogowego,
w ' Tazie ' uzasadnionego pr,zypuszczenia, że ,pojazą zagraża bezpieczelistwu ruchu lub powoduje nadmierną
uciązliwość dla Śl;odowiśka,
2) przed, ponowną rejestracją:
a) , wycofane z ruchu,
. b) w, razie zmiany ~łaściciela' pojazdu; ni~ dotyczy
to motocykli oraz samochodów osohowych nie
prz~znaczonYch dó transportu publicznego,
3) w któ~ych dokonane zostały zmiany;,'
al konsh l!kcy jne, o których mowa wart. 60 l ust. ~
pkt 2, z wyjątkiem wymiany silnika,
. bl pierwotnego przeznaczenia pojazdu,
c) pudowy nadwbzia lub podwozia, poWodująca zmianę masy lub położenia środka ciężkości pojazdu.
,

'

'

~

~

5. Oprócz badań, o których mowa w tlst. i, 2 i 4.
wojewoda moie zarządzić dorażnebadania poszczegól ..
nych elementów skladowychpojazdów, mających~pływ '
na b~zpieczeństwo' ruchu lub ochronę środowiSka.

1:

do kierowania w sposób nie' zagrażający bezpieczeństwu
ruchu drogowego i nie narażający kogokQlwiekna szkOdę.
2; Kierować pójazdem możaosopa, którap;n~dto
ma do tego' upraw~ienie' stwierdzone odpowiednim doku~,
mentem.
'
,

Art.~9. ' 1. Kierować pojazde~ sjln~kowym , mąże osob?, która ma , prawo jazdy.'
2. Praw10 jazdy upr:awni~do kierowania; ,
./
l) kategorii A '
- motocyklam},
2) kategorii' B
- sd.qIochodami osobowymi
innymi
pojazdami samochodowymi o do. puszcZalnej masie, całkowitej nie
przekraczającej ,3,5 t. z wyjątkiem
autobusÓw i motocykli,
3) kategorii C
- pqjaźdami samochodow.ymi Q ' do-'
puszczalnej masie całkowItejprze-\
kraczającej , 3.5 t.
z wyjątkiem
autobusÓw.,
'
4) kategorii D
autobusami,
pojazdami wolnobieznymi,
5tkategorii IM ,
6) kategorii T
ciągni kami rolniczymi z przyczepą
lub prz;yczepamJ,
'
7) kategorii trotrolej'busami.
lejbusoweJ
łł) kategorii E
-pojazdami' wyI!Jienionymi w pGSiildanym prawie. jazdy kategorii B. C
lub' D łącznie z przyczepą~ '
' 3. Prawa jazdy określone w, usL 2 pkt. 1'-4 ll?UIW,,- .
w nich wymienionymi

'niają do kierowania poj a zd,a mi
również z przyczepą lekką. '

Art, 64.
Organ rejestrujący pojazd po raz 'pierw,
4. Prawajaidy kategorii B. C, D i r e, obejmuJą
w pisuje do dOyVodu ręjestracyjnego termin badania
uprawnienia prawa jazdy kategorii M; ponadto prawo
technicznego , pojazdu, ~,jeżeli pojazd jest ~arejestrowa
jazdy ka~egorii Cuprawnid do kierowcll1ia dągrlilt\nni
' ny - termin ten wpisuje jednostkaprzeprowadzając~ ba- '
. . d~nie.
.
' ._ 0 rolniszymi, a prawo jazdy kaleg()rii C łączme ~ 'E Ó\;eJ •
muje uprawnienia prawa jazdy kategorii 1.
(
2, Badania te(:hniczn~ pojazdów mogą byćprzepro
5. Ministrowie Obrony ' Narodowej .i ' S,praw We' wadzane w dowolnej jednostce organizacyjnej, wymieni~-wnętrznych wporozumi,en'iu z MinistJem K... ,nuntkaC]i
nej , wart. ,65 ust. 'I.
"
mogą określąć ' odmiennie ~d pl zepis,gw liSt. , 2-4 uprawArt. 65. I. Badania techniczne pojazdów przeprowa- nienie ki,eróytców w czynnej służbie wOJskoweJuo ide·
dzają stać je , kontroli
pojazdów podległe wojewodom rowania pojazdami Sil Zbrojnych, .
l upoważnione przez ,nich przedsiębiorstwa ' i instytucje
Art..70. ,Prawp- jazdy m6że UZySKdĆ osoba . kt6rama
' pqństwówe lub społeczne oraz organizacje społeczne.wymaganą, sprawriość fizyczną i psychiczną. umie czy'tac
2. Nadzór nadjednostkami.organlzacyjnymi przepro- i pisać, odbyłą odpowiednie przeszkolenie i wy"':dzala SIę
;vadz,ającymi badania techniczne' sprawują wojewodowie.
niezbędnymi kwalifikacjami' oraz · osiągnęła wymagany
dl,a danej kategorii wiek. a ~idnowicie ,
'
, ; Art. 66. Minister Komunikacji;
1) kategorii A, B, M'i T
17 lat,
l) w." porozumieniu z' Ministrami Spraw Wewnętrzn,yć:h
i Obrony Narodowej. w drodze rozporządzenia, okre2) ' kategorii 'C
18 lat.
śla " tryb ud,zietania i cofania 'upoważniendo . badań
3} kategorii D
trolejbusowej
21 lat.
technicznych pojazdów.
Art. 71. , Prawo jazdy może zawierać " ograniczenia
2) określa zakres badań technicznych pojazdów, sposób
wynikające ze stanu zdrowia kierowcy.
'
Ich przeprowadzania i wzory' do1mmentów.
s~y

,

Art. 61,' Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje
do pojazdów Sił Zbrojnych i Milicji Obywatelskiejl
,badania techniczne tych pojazdów przeprowadzają właści
Y/e o~gany wojskowe lub Milicji Obywatelskiej.
się

DZ

/

lAŁ

IV

Kierujący"

Art. ,68. L

Ki~rującym może być

nęła' wymagany wiek

osoba. która

osiąg~

i ]sst sprawna ~pod względem fi~

Kycznym ' i ~psychi.cznym OT'az ma wymagalle

llmiejęt~c:l

, Art. 12. ' Prawo jazdy nie

może

być

wydane osobie:

l) u której w drodze bad'ania lekarskiego stwierdzvno
uzależnienie od alkoholu lub podobn{e działającego
środka,

2) wsto,i!lnku do której orzeczony został prawomocnym '
wyrokiem sądu Jub orzeczeniem kolegium do sp~aw
, wykroczeń ' zakaz prowad?:enia ' pojazdów mechaniczńych ,:;.. w okresie , obowiązywania tego żakazu.
Art. 73. ' 1. Prawa jazdy kate,g orii A, B, C, ąi B
do kierowania określonymi wnich' poJazdami " "

uprawniają

/
I

/'

' ,', ;"
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za granicą, chyba że władze- danego państwa, wymagają,
, aby ' osoba ,zamie rzająca kierować · p.0j~zdemw tym pań
, stwie p.osiadała .międzynaliodowe prawo jazdy.
: 2. Międzynarodowe 'prawa ja~dy wydają , właściwi '
naczelni.cy gmin lub , upoważniona przez Ministra Komunikacji organizacja społeczna. Międzynarodowe prawćł ' jazdy
wydawane są na podstawie krajowych praw 'jazdy kategorii A, B. C. D lub E" a okres ich ważności nie może;
przekraczać 3 ' lat, jednak nie może być 'dłuższy I}iż termin ważności krajowego prawa jazdy.
-'
,

,

, ' .

silnikowym może kierować na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jednak nie dłti
żej ' niż " w ciągu roku ' od '''daty przekroczenia granicy
Państwa, osoba posiadająca wydane za granicą prawo
ja'zd.y krajowe lub międzynarodowe przewidziane w konwencjach dotyczących ruchu drogowego.
3.

Pojazd~m

korzystającym z tych przywilejów i immunitetów upraw.
nienie do kierowani3 ' pojazdem wydaje, Vi drodze decyzji,
Pretydent Miasta Stołecznego Warszawy na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Art. 77. Kierowca obowiązany ~est , zawiadomić naczelnika gminy wciągu 30 dni:
1) o zmianie 'miejsca zamieszkania w celu odnotowanIa '
tej zmiany w' prawie jazdy, ,
'
2) o zagubieniu prawa jazdy; , zawiadomienie ' t9 st~~
nowi podstawę do wy<;lania wtÓrnika prawa jazdy; w
razie odnalezienia' oryg,inału, wtórnik podlega zwrotowi.
' Art. 78. Nie wymaga się odrębnego uprawnieni ą. do:
1) prowadzenia po jezdni zorganizowanej koltiJimy pieszych przez osobę, która ukończyła 18 lat, '
2) jazdy wierzchem na drodie twardej przez osobę, któ- ,
ra ukończyła 17 lat.
3) pędzenia zwierząt na drodze twardej przez osobę,
. która ukończyła 13 lat.

4. Obywat e l polski w ciągu roku po powrocie z zagranicy' do k~ aju i cudzoziemiec nie kor~stający z przy- , I
wilejów i immunitetów dyplomatycznych moile otrzymać
prawo j,!zdy odpowledniej kategorii po przedstawieniu
ważnego pra wa jctid y 'wydanego za granicCl~ Jeżeli prawo
Art. 79.· 1. Ministrowie Komunikacji i Spraw Wejazd y wydane za ( granicą zawiera ograniczenie terminu wnętrznych w porozumieniu z '' Ministrem Obrony Nar~
w~żności. ograniczenia ze ' względu na stan zdrowia lub .dowej. w drodze rozporządzenia. określają szczegółowe
inne, należy je uwzględnić w krajowym prawie ja~y. warunki uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdaArt. 74. ' 1. ' Tramwajem możą kierować, ' osoba, która mi silnikowymi, zasady szkolenia kierowców oraz wzory,
dokumentów uprawniających do kierowania pojazda~
ma pozw,?lenie. '
,
(,

'-

, 2. Pozwolenie może f1zyskać osoba, która ukońqyła
20 lat, ma wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną
oraz umiejętność czytania i ' pisania, ' a także odbyła , odpowiednie przeszkolenie i wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami.
'
, 3. Przepisy art. 72 stosuje się do osób ubiegają<;ych
~ię 0 , p0zwojeni~.
.•

'

J.

,.,Art" 75. l. Rowerem może kierowat osoba, która
ma ~'k~rt~" ;rowerową, ' a 'motorowerem - kartę Diotorowe-.

rową; obowiązek tenllie dotyczy , osób mających prawo,

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określ.
za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiega.;
lllcy<;:h się O l uprawnienie do kierowania pojaz'ctami : oraJ!
wysokość wynagro<;izenia dla egzaminatorów.

:wysokość opłat

3: . Minister

Administracji,

Gospod~rki

t , Och~ony Srodowiska w porozumieniu z

TerenoweJ ,

ł-,'1inistrem K()4I '

munikckji, w drodze rozpórządzenia.określa zasady szką- .
lenIa osób kierujących tramwajami. warunki wydani~ 1 cofania poz,woleń na kierowanie tramwajami oraz wzorl '
tych pozwoleń. :"

4,.

, łviinistet '

Komunikacji ustala:
l) w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznyc1l
2. Pojazdem zaprz,ęgowyip mO,że kierować ' osopa,
.posób postępowania w sprawach dotyczących upraw- .
która ma ' kartę wożnicylub ~rawo jazdy, a jeżeli ukoń- '
nień do -kierowani,a pojazdami silnikowymi. rowerami
czyła 17 lat - kartę motoro.werową lub rowerową.
'
1 pojazdami zaprzęgowymi ' oraż - określa , wzory od~
" \:
powiednich dokumentów,
3. Karty rowerową,motorowerow§ l wożnicy może
Uzysk(lć osoba. która wykazała się niezbędnymi kwal-ifi2), , w porozumie~iu z Ministrami Spraw Wewnętrznyc~
kat:jami oraz osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w odniei Obrony Narodowej:
'
.Umiu do karty rowerowej, 15 lat - karty motor(;wer0
,
"
a) ' szcze-gółowe warunki kursowego ' szkolenia kie •
:wej i 17. lat - karty wożnicy.
rowców oraz programy nauczania,
4. ' Przewozić na rowerze inną osobę oraz kierowaĆ
b) zasady egzaminowania kierowG9w, rowerzystów:
rowerem ' wieloosobowym lub wielośladowym- mo_że , osoi wożniców,
ba, która ukończyła 17 lat,' a kierować po jezdni wózkiem.'
3) w' porozumienil\ z Ministrami Finansów ,oraz Pracy,
inwalidzkim , poruszanym siłą mięśni kierującego - która
Płac i Spraw Socjalnych wysokość opIat za sp raw,)
ukończyła 13 lat.
'
dzenie kwalifikacji osób ubi egając ych , się o uprawnienia ' do nauczania ,;; szkoleni u kursowym bądż
Art. 76. 1. UpraWnienia do kierowania ,pojazd~ wyegzaminowania kandydatów n a ' kierowcóW i kierow'daje, w drodze decyżji, naczelnik gmiIiy właściwy że
ców pojazdów silnikowych oraz wysokość wynagro:względu na miejsce zamieszkania osoby ' ubiegającej się,
. clzenia członków komisji egz aminacyjnych . .
, )a w uzasadnionych przypadkach .- właściwy ze względu
\
na młejsce czasowego pobytu. ' _
DZIAŁ V
'2. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedsta- ,
:w.l~tw dyplomatycznych, .Jlrzędów konsularnyc~ i misji
Badanie sprawności fizycznej · i psychicznej oraz
.pecjalnych pę.ństw obcych' oraz orga,nizacji międzynaroaprawdzanie kwalifikacji do kierowania
. pojazdami.
, dowych. l{.orzystających z ' przywilejów ,l ', immunitetów dyArt. 80. L Badaniom sprawności fizycznej i psy~omatyq:nych lub konsularnych na mO(:y usta~. umów '
'blldź powszechnie uznanych zwycz,a jów międzynarodo- ' ch-i~,znej, 'niezbędnej do kierowania p ojazdem. podleg a ją:
, wych lub na ' zasadzie wzajemności, oraz innym osobom
1) .osoby ubiegając'e się o prawo jazdy,
jazdy.

.

'

4

'

,

•

*,.,
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Art. 83. 1. Minister Z~rowia i Opieki Społecznej w
porozumieniu z Ministrami Komunikacji, Spraw We-,
wnętrznych i Obrony Narodowej, w drodzerozporządze
nia, określa zasady i zakręsbadańsp,( a wności fizyćznej
i psychicznej osób ub'iegającycbsię o prawo jazdy i kie~
!OwCÓW, jednostki uprawnione do',przeprowadzania badań
'oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi ba-"
daniami.

2) ,osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do
kierowa·nia pojazdem silnikowym, cofniętego ze
'względu na stan zdrowia, '
3) kierowcy skier,owani przez organ kontroli ruchu, jeśli
uczestnk.zyli w wypadku: drogowym, w którym są
'zabici lub ranni,
'
' 4) kierujący pojazdami wezwaI}i przez naczelnika gmi'ny ---.! w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co
do stanu zdrowia.

2. Minister Komunikacji w porozumieńiu oz; Ministrami
Zdrowia i Opieki Społecznej, Sp~aw Wewnętrznych ora1:
, Obrony Narodowej ustala spo?ób kierowania kandydatów
, na kierowców i kiero!Vców na badanie w celu sprawdzi:;niiJ, sprawności fizycznej i psychicznej oraz sp,.osób kie- , rowania na badania psychologiczne, zasady i zakres tych
badau_ i jednostki uprawnione · do przeprow\adzania 'tych
badań.
,'
,
'
;

2. , Osoba , wykonująca zawód kierowcy podlega ponadto okresowym badaniom sprawności fizycznej ,i psychicznej, a mianowicie:'
'
1) , kierowc'a
autobusu,
poja~du
I taksówki oSobowej:
a) w wieku do 55 ~at
b) w wieku powyżej 55 lat

I

upr,z ywilejowanego
-

2) kierowca innego pojazdu silnikowego:
a) ' w wieku do 55 lat
b) yv wieku od 55 do 65 lat
, cj w wieku powyżej ,65 lat
-

co 3 lata,

, 3. Minister Administracji, Gospodarki , Terenowej
Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministrpmi
Spraw Wewnętrzny'ch ' oraz Zdrowia i Opieki Społecznej
"ustala tryb postępowania ,w sprawach związanych z padą~
niami sprawności ' fizycznej ,I psychicznej oraz sprawdzaniem kwa1i.fikacji osób kierująqch tramwajapii.

corocznie~

co .5, lat,
co 3 lata,
corocznie.

3. Niezależnie od ' badań, o których mowa w ust. 1
2, niżej wymienione osoby podlegają badaniom psy'cilOlogicznY,m:
'

DZIAŁ
,

i

3:

Art. 81. I. W razie uczestńiczenia w wypadku drogowym, w którym są zabici lub ranni, albo uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się ,w,
, stanie ni3trzeżwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo
podobnie działającego środka może on być, na wezwanie
organu kontroli ruchu, poddany badaniom na' zawartość
tych środków w or,ganizmie.
'
2. Badania, o których mowa' w ust.!, mogą być dokonywane również w razie bnlkuzgody kierującego,
o czym należy 'g u uprzedzić. Kierujący ma pr'awożądać
medycznego ustalenia stanu jego trzeżwości:
3. Warunki
określają odrębne

oraz sposo\:) dokonywania
przepisy. '

Art. 82.1. Sprawdzeniu kwalifikacji

tych

badań

podlegają:

~

Zatrzymywanie praw Jazdy, cofanie

l} ubiegające się o za'trudnienie w charakterze kierow' " cy: autobusu, trolejbusu, samochodu ciężarowego' o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t lub
używanego do prZewozu materiałów niebezpiecznych,
'pojazdu uprzywilejowanego l~b taksówki osobowej,
2} Iprzewidziane do szkolenia na kierbwców na potrzeby,
,
, wojska,
3} inne, jeżeli lekarz uzna to zę wskazane.
4. , Przepisy ust. I pkt 1, 2 i
ust. 2 pkt , 1 oraz ust. 3
pkt l i 3 stosuje się odpowiednio do osób kierujących
tramwajami.

VI

przywracanie

uprawnień.

Art. '84. 1. Organ kontroli ruchu, zatrzyma prawo
Jazdy za pokwitowaniem w razie:
1) znajdowania się kierującego w stanie nietrzeżwoś'c,l
lub
stanie po użyciu alkoholu albo podobriie dźia~

w

łającego

,

środka"

2) uzasadnionego poaejrzenia, że kierujący ~ popełnił '
przestępstwo lub wykroczenie, za które może ł5yć
orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
...} stwi(;!rdzenia zniszczenia prawa jazdy wstophfu ,po·
wo,dującyrn jego nieczytelność,
4) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy.
2. Pokwitowanie zatrzymanego praw~ " jazdy z przy-'
czyn wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 uprawnia d€)
kierowaniiI pojazdem w ciągu 3 dIJ.i; ,
3. Zatrzymane prawQ' .jazdy, z wyjątkiem przypadku
określonego w ust. 1 pkt , 4, organ kontroli :ruchl! I przekazuje niezwło<;znie według właściwości kolegium do
spraw wykroczeń, prokuraturze lub naczelnikowi gminy,
4. Postanowienie o zatrzymaniu pra\va jazdy wydaje: ,
l) prokurator -;- do czasu sporządzenia a;tu oskarżenia
i przekazania sprawy do sądu, a po przekazaniu
sprawy do sądu -sąd, powiadamiając o tym naezel- '
nlka grniny,
' 2) przewodniczący koleg.iumdospraw wykroczeń - d'o '
czasU uprawomocnienia się órzeczeniil,powiadamiając
o tym naczelnika gminy. '
,

kierujący pojazdami wezwani przez naczelnika gmInyw razie uzasadnianych zastrzeżeń co do ich kwalifikacji,
{
A
2} osoby ubiegające się:
.5. Na postanowienie, o którym mowa w 'ust. 4, służy ,
zaża lenie.
'
,
,~
a) o· przy~rócenie uprawni~nia do kierowania pojazdem silnikowym cofniętego na okres dłuższy niż
6. becyzję O zatrzymaniu prawa jazdy wydaje na ..
rok lub w związku z' utratą kwalifikacji,
czelnik gminy do czasu' wykaząnia się przez kierowcę po.
b} o zwrot prawa jazdy, ktDrego kierowca był po~ , siadaniem ' wymaganych kwalifikacji lub zgłoszenia sią
zbawiony na ~kres dłuższy niż rok.
w celu wymianydokumęntui ' dotyczy >t'o również przypadków, niezgłoszenia siąw wyznaczonym terminie , na
2. Przepisy ust. ' 1 pkt 2 dt~suje się odpowiednio do
badanie' śtanu zdrowia•
.osób RierująGych tramwajami.
'

l}

\

o,'

.i
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'4) sprawdzenia stanu techniCZnego, wyposażenia lub
7. Zwrot zatrzymanego prawa .jazdy ~astępuje w droelze postanowienia organu, który je zatrzymał: .
masy pojazdu znajdującego, się na drodze,
5) zatrzymania w przypadkach · przewidzianych w
1) po ustaniu przyczyn, które spowodowały zatrzymanie, lub
'
. '
u's tawie ~dokumentów stwierdzających uprawnienie
do ~ierowania pojazdem lub' jego używariia,
,
2) po upływie okresu, na który zostało zatrzymane w
drodze postanowienia przewod~icząć-ego kolegium do - 6) wydawania poleceń osobom, które - spowodowały
spraw wykroczeń, chyba że orzeczony , został zakaz
przeszkody utrudniające ruch drogowy lub' zagrażaprowadzenia pojazdów mechanicznych.
jące jego bęzpieczeństwu, albo osobom odpowiedz ialnym
za utrzymanie drogi,
8. l'rzepisy ust. 1-7 ' stosuje się odpowiednio do pozwoleń

oraz kart rowerowyc;h, motorowerowych i karty.

1)

woźnicy.

unieInożliwienia:
kięrowania
pojazdem ' osooie zna j dUJącej, się w
staItie· nietrzeŹ\wości lub ViI stanie po użyciu aiko"
holu all)b podobnie działającego 'środka,
b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny
zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu,

al-

, , 9. Przepisu ust:; . 1 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego persónelu przedsta:~derstw dyplomatycznych,
urzędów konsularnych państw ' obcych oraz misji specjał- '
nych , i organizacji międzynarodowych, . korzystających z
przywilejów i immunitetów.. dyplomatycznych. lub konsularnych Ila mocy ustaW, Umów bąd'Ź powszechnie uznanych zwycz~jów międzynarodowych lub na, zasadzie wza-'
Jeinności, a takźe do innych osób k9rzystających z tych
przywilejów. i l im,munitet6w.
.

- Art. 85. 1. Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym następuje na podstawie decyzji właści
wego naczelnika gminy w · razie utraty przez kierowclłl
1) warunkówrorowi,a·~ na podstawie świadectwa o stanie zdrowia, '
'
.
'

8) używania

przyrządów

kontrolno,pomiarowych, ' a' w
clo l)adania poja-zdów, ich . prędkości
oraz do stwierdzenin . stanu . trzeźwości kierujących,
9) usuwania lub przemie~zczania p0j4zdu \ltrudniającego
ruch drogoy.ry lub zagrażającego 'jego bezp~eczeńst;vu,
~zczególności

3~ Przepisów ust.. 2 pkt .3-5. nie' stosuje się do szefów i cudzoziemskiego pe.rsonefu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych
państw obCych' oraz organizacji międ;zynarodowych, kgrzystających ż przywilejów i inununitetówdyplomatycz.
.
2) kwa!ifikacji na podstawie wyniku egzaminu.
nych lub konlłularnych~a mocy usta'w, umów bądź po_ 2. Szefom icudzoziem.skiemu pE!TsoneJowr 'przed«a- ' wszechnie umanych zwyczajów międzynarodowych .lub
wicielstwdyplómatyeznych, urzędów konsul'arnych l misji, na 'zasadzie: wzaJemności, oraz. do. innych osóG korzysta~
specjalnych państw obCych oraz. organizacji międzynaro jących. z tych przywilejów i. immunitetó'W.

dowych, korzystająctch z przywilejów. i. imniunitetów d:yplomatycin·Ych lub konsularnych, na mocy ustaw, umów
bądź po~s1iechnie uznany'ch zwyczajów . międzynarodo
.wych dub na zasadzie wzajemności ' oraz innym osobom
. ; kQ~ysta!iącymz tych przywileJów i immunitetów uprawnienie , do kierowania pojazdem silnikowym cofa w· dro.dze , 9:ę.<:yzji Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

3: Przywrócenie kierowcy uprawnienia do , kierowania '
pojazdem .s ilnikowym ~astępu'je w drodze 'decyzji nac,zelnikagminy, a .osobom wymieni()nym w ust. 2 Prezydenta Miasta Stołecznego Wats-zawy, po .ustaniu
przyczyn, które spowodowały jeg.o c~fnięcie.
4. Przepisy ust. 1~3stosuje się odp9wiednio do
kart r()werowych, motorowerowych i karty woźnicy.
DZIAŁ

VII

I

4. _ Kontrolę ruchu drogpwego 'w_ stosunku do żol
nierzyw czynnej służbie wojskowej kierujących ,pojazdami , Sił Zbrojnych lub tnnymi mogą wylonywać równieA
wojskowe organy . porządkowe .

Art. 87. 1. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniq z Ministrami Komunikacji i Obrony Na.rodD'wej,
w drodze rozporządzenia:
określa organizację i zasady wykonywania kontroli
r,uchu drogo;wego,
2) moze upoważnić d0 wykonywania czynności z z-akresu kontroli ruchu drogowego inne organy lub
_członków . organizacji społeczrlych,

1)

2. Minister Obrony Narodowej w ,poroźumieniu z Ministrami Komunikacji i Spraw Wewnętrznych określa
organizację i ~asady kontroli , .ruchu, o której mowa w
art. 86 ust. 4. ·

Kontrola ruchu drogowego.
DZIAŁ

. Art. 86. 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porząd
kiem ruchu nil drogach, kier_owanie ruchem i jego kontrolowanie najeżą do właściwości organów Milicji Obywatels&iej.

VIII '·

Zmłapy w przepisath . obowiązu jących.

Art. 88. W usta wie z dnta 19 kwietnia f969 r. _2. Organy kontr9li -ruchu Milicji Ob,ywatelskielw Kodeks 'k arny wart. 83 dódaje się § 4 w brzmieniu:
... uzasadnionych przypadkach uprawnione są'. do:
).§ 4. Na poczet orzeCzonej kary 'dodatkowej zakazu
1) legitymowania uczestników ruchu drogowego i udzieprowadzenia pojazdów mechanicznych ' zalicza
lania iui wiąźących polec.eń co do sposobu używania. .
się okres zatrzymania prawa jazdy,"
drogi i/ pojazdu,
.
Art~ . 89, W {Istawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks·
2) , sprawdzania. - dokUlpentów wymaganych ' w związku
wykroczeń
w
art.
29
dodaje
się
§
3
w
brzmieniu~
z kierowaniem pojazdem i jegO' używaniem;
3) źądaniapoddania,. się . pJ:zez kięrują!.':eg,o pojazdeJ.D
,~,§ 3;' Na poczet wymierzonej kary dodatkowej za·
badaniom w celu ustalenia w org.ąniztnie zawartości~
ka'lU' prowa \;zenia pojazdów mechanicznych
alkoholli lub podobnie działającego,' środka,
zalicza się okres ~ zatrzymania pra 'Nd jazuy."
I

....... ..
!

"
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tychcz.as~wyćh , przepisów, zachowują waznosc dó CZ,1S U ,
wymiany, której ter~in okr~śli Minister Komunikacj I w ' '
porozumieniu z Ministrami Spraw We'Wpętrznych orai '
Administracji, Gospoda rk-i Terenowej i Och rony Środowiska.
.

Art. 90. ; W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks
w sprawach o wykroczenia w aft. 66 w
§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,
,,2) pod. nieobecność ,sprawcy stwierdzą naocznie iub
za pomocą urządzenia pomiarowo-kontrolnego popełnienie wykrocz~nia,a nie zachodzi wątpli,wość
co do o~oby sprawcy.'~

postępowania

f

2. Minister Komunikacji

określi

termin wprowadzeni.a

:obowiązku, o którym mowa wart. 42 ust. 4.

Art. 91. W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o nieArt. 94. W terminie lio ~d nia 31 grudnia 1985 r.:
kt6ryc;:hp?datkacl!. i opłatach ter enowych (Oz, U. Nr , 45!
1) pojazdy do nauki jazdy mogą byt Wyposażone w
poz. 229)· wprowadza się następując e zmiany;,
niebieską tarczę okrąglą -z' napisem "NAUKA JAZDY"
1) wart. 19 pkt ' 1 otrzymuje brzm~nie:
zami.ast w 'znak okresloń y wart. 37 ust. 2,
,,1) posiadania przez osoby fizyczne i osoby pra\~ne
' 2) dopuszcza się używ a nie pojazdów nie wyposażonych
pojazdów silnikowych i przyczep Jn?czep), motow znaki określone wa rt. 47 ust. 1 do przew ~,zll
ro\verów, transportowych wózków rowerowych
<iziecido SZkół i przedszkoli,
i koni oraz posiadania przez osoby fizyczne - ; 3) do oznaczania łędunk6wwystających . poza płaszczyz
i prawnę nie będące jednostkami gospodarki
ny obrysu - pojazdu rnogąbyć używane czerwOne lub
uspołecznionej jachtów" promów i łodzi,"i
'.
żółte ' chorągiewki zamiast bryI geometrycznych i Pd"
2) ' art. 21 otrzymuIe brzmienie: _ ,
sów , białych i cz,erwonych" ,określonych iN art. 50
"Art. 21. Rada Ministrów . w drodze J ozporządz,enia
.usi. 6 .p kt 3,
określi wysokość
opłaty _ wymienionej w '
4) do Qsób' kięrujący ch poj azdem , zaprzęgowym nie , przeart. 19, zasady jej ustalania, zwolnienićl
znaczonym do transportu zarobkowego nie stosuje si? _
i ulgi o rę z tryb i organy, właściwe dó foy.
przepisu art. 75 ust. 2,
miaru poboru tej opłaty."
$) za~howt;ją moc dotychczaso~e p rzepisy usta l ające
. '
- ~asady wydawania dokumentów llp r awniającyc,h cI,o
DZIAŁ IX
iderowan{a trolejbusami.

,. . .- ,.

i kOlkowe,
Art.~5.Tracą moc:
/
l) ,u stawa z dn~ 27 listopada 1-96j r. o bezpieczeństwie
Art.' 92. Osoba, której cofnięto uprawnienia do -!hle.L,porządku" ruchu na drogac;:h publicznych (Oz, U, ,
-- rowania pojazd.em samochodowym na stałe na podstawie
Nr 53, poz. :ł95 i z )971 r. Nr 12,poz. 115),
art: 20 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit.b) 'listawy z dnia 27 l;isto~
2} ~rt. 25 ust.3 ustawy z dnia 31 'styczoia1961 r.o bropada 1961 r. . o bezpięczeilstwie i porządku ruchlina 'd,roni.' amunicji i ,materiałach wybuc;:howych(Dz.- U. Nr 6,,\
,
g ach 'publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr .12,'
poz, 43). , .
poz. 115), a od wydania decyzji ocornięciu uprawnil:mra. . - 3) art. 5 ustawy z dnia 21 maja 1963 r; o substancjach
" upłynęły co najmniej 2 lata, może ubiegać - się o przY"1
trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116) w zaktesie doty-'
wrócenie uprawnienia; naczeln)k gminy przywróci qpraw- _
czącym transpo rtu drogowego.
nienie, jeżeli ubiegający się o nie ' wykaże się niezbędI\Y~ .
mi kwalifikacjami oraz przedstawi świadectwo stwierdzaArt. 96: Ustawa wchodzi w życie z dniem r stycznia
jące wymagany stan zdrowia.
t984 r.

Przepisy

przejściowe

Art. 93. L Prawaj ~zdy i inne dokumenty uprawnia~
jące do ki-erowan ia potazd ami, wydane na podstawie do- ·
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