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 DEFINICJA UPRAWNIENIA GDZIE NALEŻY 

PORUSZAĆ SIĘ 

PRĘDKOŚĆ ZABRANIA SIĘ! ZACHOWANIE 

WOBEC PIESZYCH 

POSTÓJ 

 

 

 

 

 

 

 

HULAJNOGA 

ELEKTRYCZNA 

 

 

 

 

 

Pojazd napędzany elektrycznie, 

dwuosiowy,  

z kierownicą, bez siedzenia  

i pedałów, konstrukcyjnie 

przeznaczony do poruszania się 

wyłącznie przez kierującego 

znajdującego się na tym 

pojeździe. 

 

 

Zakaz poruszania się dziecka w wieku 

do 10 lat na drodze. 

 

Wyjątek! 

W strefie zamieszkania dziecko do 10 lat 

może poruszać się  wyłącznie pod opieką 

osoby dorosłej. 

 

10 - 18 lat - karta rowerowa  

lub prawo jazdy kat.  

„AM”, „A1”, „B1”, „T” 

Droga dla rowerów.  

 

Pas ruchu dla rowerów. 

 

Jezdnia –  

obowiązkowo, gdy ruch pojazdów 

odbywa się po niej z dozwoloną 

prędkością nie większą  

niż 30 km/h  

oraz brakuje drogi dla rowerów  

lub pasa ruchu dla rowerów. 

 

Chodnik – 

dozwolone, gdy ruch pojazdów 

odbywa się po niej z dozwoloną 

prędkością większą niż 30 km/h  

oraz brakuje drogi dla rowerów  

lub pasa ruchu dla rowerów. 

 

 

 

 

 

 

20 km/h 

 

Na chodniku i drodze  

dla pieszych - prędkość 

zbliżona do prędkości 

pieszego. 

 

 

 

Ciągnięcia 

i holowania innego pojazdu. 

 

Przewożenia innej osoby, 

zwierzęcia lub ładunku. 

 

Kierowania w stanie 

nietrzeźwości, w stanie po 

użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie  

do alkoholu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na chodniku oraz drodze dla 

pieszych obowiązek 

ustępowania pierwszeństwa 

pieszemu. 

 

 

 

Dopuszcza się postój na chodniku 

w miejscu do tego 

przeznaczonym, a w razie braku 

takiego miejsca – jak najbliżej 

zewnętrznej krawędzi chodnika 

najbardziej oddalonej od jezdni 

oraz równolegle do tej krawędzi, 

pod warunkiem, że nie 

obowiązuje zakaz postoju lub 

zatrzymywania się, a także 

szerokość chodnika pozostawiona 

dla pieszych  

nie jest mniejsza niż 1,5 m.   

 

 

 

 

URZĄDZENIE 

TRANSPORTU 

OSOBISTEGO 
 

(np. segway) 

 

 

 

Pojazd napędzany elektrycznie, 

z wyłączeniem hulajnogi 

elektrycznej,  

bez siedzenia i pedałów, 

konstrukcyjnie przeznaczony do 

poruszania się wyłącznie przez 

kierującego znajdującego się na 

tym pojeździe. 

 

Zakaz poruszania się dziecka w wieku do 

10 lat po drodze. 

 

Wyjątek! 

W strefie zamieszkania dziecko do 10 lat 

może poruszać się  wyłącznie pod opieką 

osoby dorosłej. 

 

10 - 18 lat - karta rowerowa  

lub prawo jazdy kat.  

„AM”, „A1”, „B1”, „T” 

 

 

 

 

Droga dla rowerów. 

 

Chodnik lub droga dla pieszych -

jest dozwolone, tylko gdy brakuje 

wydzielonej drogi dla rowerów. 

 

 

 

 

20 km/h 

 

Na chodniku i drodze  

dla pieszych - prędkość 

zbliżona do prędkości 

pieszego.  

Ciągnięcia 

i holowania innego pojazdu. 

 

Przewożenia innej osoby, 

zwierzęcia lub ładunku. 

 

Czepiania się pojazdów. 

 

Kierowania w stanie 

nietrzeźwości, w stanie po 

użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie do 

alkoholu. 

 

 

 

 

Na chodniku oraz drodze dla 

pieszych obowiązek 

ustępowania pierwszeństwa 

pieszemu. 

 

Dopuszcza się postój na chodniku 

w miejscu do tego 

przeznaczonym, a w razie braku 

takiego miejsca – jak najbliżej 

zewnętrznej krawędzi chodnika 

najbardziej oddalonej od jezdni 

oraz równolegle do tej krawędzi, 

pod warunkiem, że nie 

obowiązuje zakaz postoju lub 

zatrzymywania się, a także 

szerokość chodnika pozostawiona 

dla pieszych nie jest mniejsza niż 

1,5 m.   

 

 

URZĄDZENIE 

WSPOMAGAJĄCE 

RUCH 
 

(np. deskorolka,  

wrotki, rolki,  

hulajnoga tradycyjna) 

 

 

 

 

 

Urządzenie lub sprzęt sportowo 

– rekreacyjny przeznaczony do 

poruszania się osoby w pozycji 

stojącej, napędzane siłą mięśni.  

 

 

 

 

 

 

Bez ograniczeń wiekowych. 

 

 

 

 

Chodnik 

 

Droga dla pieszych.  

 

Droga dla rowerów –  

obowiązuje ruch prawostronny. 

 

 

 

 

Na chodniku i drodze 

 dla pieszych - 

prędkość zbliżona do 

prędkości pieszego. 

Przewożenia innej osoby, 

zwierzęcia lub ładunku. 

 

Ciągnięcia pojazdu lub 

ładunku. 

 

Czepiania się pojazdów. 

 

Poruszania się tyłem. 

 

Poruszania się w stanie 

nietrzeźwości, w stanie po 

użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie  

do alkoholu. 

 

 

Na chodniku oraz drodze dla 

pieszych obowiązek ustępowania 

pierwszeństwa pieszemu. 

 

W strefie zamieszkania!  

Pierwszeństwo przed pojazdem,  

obowiązek ustąpienia 

pierwszeństwa pieszemu.  

 


