1. NOWE PRZEPISY PRAWA DLA ROWERZYSTÓW – od 1.04.2011
I. Nowa definicja drogi dla rowerów. Nowelizacja dopuszcza korzystanie z dróg rowerowych
przez rowery wielośladowe, czyli rower trzykołowy, wąska riksza czy rower z dwukołową
przyczepką. Uwaga! Nie można jechać po jezdni, wzdłuż której prowadzi droga dla rowerów.
II. Pas rowerowy. Pasy dla rowerów są wydzieleniem dla rowerzystów przestrzeni na jezdni.
Zwężają też pas dla samochodów, co przyczynia się do bezpieczniejszej jazdy. Mają dokładnie taką
samą funkcję i znaczenie prawne jak drogi dla rowerów. Nie można jechać ani chodnikiem ani
jezdnią, wzdłuż których prowadzi pas rowerowy. Z drugiej strony, pasy nie są odseparowane od
ruchu samochodowego tak dobrze jak wydzielone ścieżki, dlatego konieczna jest na nich znacznie
większa uwaga.
III. Śluza rowerowa. Śluza rowerowa to część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości
skrzyżowania lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany
kierunków jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa. Kiedy auta zatrzymują się na czerwonym świetle,
rowerzyści mogą minąć je i wjechać do śluzy (np. wyróżniającej się od reszty jezdni kolorem),
ustawiając się przed samochodami. Zwiększa to ich bezpieczeństwo przy ruszaniu spod świateł.
IV. Rozszerzenie definicji roweru. Rower to pojazd o szerokości do 90 cm, poruszany siłą mięśni
lub silnikiem elektrycznym, pozwalającym osiągnąć prędkość do 25 km/h/. W związku z tym po
ścieżce rowerowej będą mogły poruszać się riksza (o szer. do 90 cm), rowery wielośladowe i
elektryczne.
V. Wózek rowerowy. Wózek rowerowy to rower o szerokości powyżej 90 centymetrów. Taki pojazd
nie może poruszać się drogą dla rowerów. Do pojazdów takich należą wszelkie riksze i rowery
towarowe, czyli pojazdy dużo cięższe i większe niż normalny rower. Minimalny wiek pozwalający na
jazdę takim pojazdem wyniesie 17 lat.
VI. Przyczepki rowerowe. Są stabilniejsze i bezpieczniejsze od fotelików. Należy jednak zadbać o
ich widoczność i nie zapominać o zapinaniu w nich dzieci pasami.
VII. Jazda rowerem środkiem pasa na skrzyżowaniu. Rowerzysta ma prawo jechać środkiem
pasa przez skrzyżowanie (w tym rondo).
Ten przepis ma zapobiec sytuacjom, gdy wyprzedzające na skrzyżowaniu rowerzystę auto skręca w
prawo, zajeżdża mu drogę. Jadąc środkiem rowerzysta jest lepiej widoczny, po zjechaniu ze
skrzyżowania znów należy trzymać się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni.
VIII. Wyprzedzanie przez rower wolno jadących pojazdów z prawej strony. Rowerzysta może
wyprzedzać wolno jadące samochody także z prawej strony, przepis ten jednak nie znosi innych
przepisów dotyczących wyprzedzania, np.: nie wolno wyprzedzać na skrzyżowaniach, trzeba też

upewnić się, że będzie można bezpiecznie zakończyć manewr, należy uważać na wysiadających
pasażerów. Podczas skręcania w prawo kierowca samochodu, widząc rowerzystę jadącego przy
prawej krawędzi jezdni, musi go przepuścić, zanim wykona manewr.
IX. Likwidacja nakazu zatrzymania się rowerem, gdy auto nie radzi sobie z
wyprzedzaniem. Przepis był niemożliwy do wyegzekwowania i praktycznie martwy.
Zadecydowano, że rower znacznie łatwiej i bezpieczniej wyprzedzić, gdy jedzie niż gdy stoi.
X. Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym. Przepis daje rowerzyście pierwszeństwo na
przejeździe rowerowym (gdy droga dla rowerów przecina jezdnię) w sytuacji gdy auto skręca z drogi
głównej w prawo/lewo. Mimo wszystko, nadal trzeba uważać! Na przejazdach obowiązuje, tak jak
wszędzie na drogach publicznych, zasada ograniczonego zaufania.
XI. Jazda drogą rowerową tylko w naszym kierunku. Zmiana pozwalająca na niekorzystanie z
drogi rowerowej w momencie, w którym droga ta prowadzi w innym kierunku niż ten, w którym
potrzebuje jechać rowerzysta.
XII. Rowerzyści mogą jeździć obok siebie.
Przepis zezwala rowerzystom na jazdę obok siebie, o ile nie utrudniają ruchu pojazdom!!!
XIII. Jazda chodnikiem przy złej pogodzie. Zmiana dopuszcza jazdę rowerzysty chodnikiem w
trakcie bardzo złej pogody - np. oblodzonej jezdni, czy silnego wiatru. Wiatr może zepchnąć go pod
koła nadjeżdżającego samochodu, a lód wywrócić. Podczas złych warunków pogodowych
rowerzysta na jezdni staje się mniej przewidywalny dla kierowców. Zapis nie pogorszy
bezpieczeństwa pieszych - rowerzystę na chodniku nadal obowiązuje konieczność ustępowania im.
XIV. Obowiązkowe oświetlenie roweru. Z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej
lub żółtej selektywnej. Z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej
w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt.
Jakie warunki musi spełnić obowiązkowe oświetlenie: Dopuszcza się, aby światła (oprócz
tylnego odblaskowego) były zdemontowane, jeżeli rowerzysta nie jest zobowiązany do ich używania
podczas jazdy; Światła, zarówno przednie, jak i tylne, mogą być migające. Muszą świecić na tyle
mocno, by były widoczne z odległości 150m; Światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym
innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co
najmniej 150 m; Światła powinny być zamocowane na wysokości od 25 do 150 cm od powierzchni
jezdni. Obowiązkowe oświetlenie musi być zamontowane na pojeździe, nie można go wieszać np.
na plecaku lub czole (lampki czołowe); Światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a
światła białe (żółte selektywne) z tyłu.

Kiedy zapalać światła? Rower nie posiada świateł mijania, a jedynie pozycyjne, więc obowiązek
korzystania ze świateł całą dobę nie obowiązuje rowerzystów. Światła trzeba zapalić w czasie jazdy
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (deszcz, śnieg, mgła, zmierzch), od zmierzchu
do świtu oraz w tunelu.
DODATKOWE OŚWIETLENIE: Dopuszcza się umieszczanie odblasków w kolorze żółtym
samochodowym na pedałach oraz na kołach. Na każdym kole musi być co najmniej jeden odblask,
tak by z każdego boku roweru były widoczne co najmniej dwa światła. Można także posiadać
światła odblaskowe białe z przodu. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych
dopuszcza się odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu
bokach opony, albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na
bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.
INNE OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE roweru i wózka rowerowego: dwa przednie i dwa tylne
światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka
rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany
kierunku jazdy lub pasa ruchu co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec; dzwonek lub
inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

