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MOTOROWERZYSTA NA DRODZE  

MOTOROWER - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik 

spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm
3 

lub w silnik 

elektryczny o mocy nie większej niż 4kW, którego konstrukcja ogranicza 

prędkość jazdy do 45 km/h. 

PODSTAWOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MOTOROWERZYSTÓW: 

 odpowiada za stan techniczny motoroweru 

 motorower musi posiadać aktualny stan techniczny 

 motorowerzysta musi poruszać się po poboczu, chyba, że nie 

nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch 

pieszych 

 jest obowiązany używać podczas jazdy świateł mijania (przez 

12 miesięcy w roku, w tym również w ciągu dnia) 

 prędkość dopuszczalna motoroweru, którym przewozi się 

dziecko w wieku do 7 lat, wynosi 40 km/h 

 w kolumnie może jechać tylko 10 motorowerów 

MOTOROWERZYŚCIE ZABRANIA SIĘ: 

 jazdy po chodniku, ścieżce dla rowerów 

 jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej 

 jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (należy jeździć 

"gęsiego") 

 jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy 

oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 

 czepiania się pojazdów 

MOTOROWERZYSTA POWINIEN POSIADAĆ: 

 kask (pasażer również) 

 dowód rejestracyjny pojazdu 

 ubezpieczenie OC 

 prawo jazdy kategorii AM (w wieku 14 - 18 lat) 

 dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub 

paszport) 

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE MOTOROWERU: 

 światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej (z przodu) 

oświetlające drogę na odległość co najmniej 30m przed pojazdem 

przy dobrej przejrzystości powietrza 

 światło tylne pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu. 

Jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80cm, powinny być dwa 

światła umieszczone symetrycznie 

 tylne światło (światła) odblaskowe czerwone o kształcie innym 

niż trójkąt 

 boczne światło odblaskowe żółte o kształcie innym niż trójkąt 

 numer pojazdu (ramy), umieszczony w sposób trwały na ramie 

lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym 

 tabliczkę znamionową 

 dwa niezależne, skutecznie działające hamulce 

 dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym 

dźwięku 

 tłumik wydechu 

 lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu 

MOTOROWER MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W: 

 światło drogowe (długie) barwy białej lub żółtej selektywnej, 

umieszczone z przodu 

 światło pozycyjne przednie (krótkie), barwy białej lub żółtej 

selektywnej 

 dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej 

 światło hamowania "stop" barwy czerwonej, umieszczone z tyłu 


