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NOWE PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW
Rozszerzenie definicji roweru
„Rower to pojazd mierzący 90 cm szerokości, poruszany siłą mięśni lub silnikiem elektrycznym pozwalającym osiągnąć
prędkość 25 km/h. Riksza również może jeździć po ścieżce rowerowej, jeśli nie jest szersza niż 90 cm."
Oznacza to, że rowery elektryczne i wielośladowe będą mogły poruszać się po ścieżce rowerowej, (dotychczas możliwość
taką miały wyłącznie jednoślady).
Warunkiem poruszania się roweru elektrycznego po ścieżce jest automatyczne odcinanie zasilania po osiągnięciu prędkości
25 km/h.

Przyczepki
Przyczepki rowerowe dla dzieci przed zmianami były nielegalne, teraz można ich używać. Są znacznie stabilniejsze i bardziej
bezpieczne od fotelików.

Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym
Kierowca skręcający w drogę poprzeczną musi pamiętać, że ma teraz obowiązek przepuścić rowerzystę, który nie tylko już
wjechał na przejazd rowerowy, ale także się do niego zbliża. Wcześniej nie miał takiego obowiązku.

Pasy ruchu dla rowerów
Wprowadzone zostaną specjalne pasy ruchu dla rowerów po prawej stronie jezdni: rowerzysta, który nim jedzie, będzie mieć
pierwszeństwo przed samochodami skręcającymi w prawo. Pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni przeznaczona do
ruchu rowerów w jednym kierunku.

Jazda rowerzystów obok siebie
Rowerzyści mogą jeździć obok siebie. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie utrudniają ruchu i nie stwarzają zagrożenia dla innych
uczestników ruchu. W praktyce niemal na każdej drodze mogą się poruszać w ten sposób.

Wyprzedzanie przez rowerzystę pojazdów jadących w
korku
Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące pojazdy także z ich prawej strony. Podczas skręcania w prawo kierowca
samochodu, widząc rowerzystę jadącego przy prawej krawędzi jezdni, musi go przepuścić, zanim wykona manewr.

Śluza rowerowa
Rowerzysta może także zatrzymać się na skrzyżowaniu przed samochodami, które czekają na zmianę światła. W tym celu
mają powstawać śluzy dla rowerów tj. wyróżnione innym kolorem nawierzchni przestrzenie, usytuowane między tarczą
skrzyżowania a linią zatrzymania dla samochodów przed sygnalizacją świetlną. W śluzie rowerowej rowerzyści mają prawo
zająć całą szerokość jezdni, przeznaczoną do jazdy w danym kierunku. Po ruszeniu muszą skręcić lub - przy jeździe na
wprost - zająć odpowiedni pas ruchu.

Jazda po chodniku
Rowerzysta może poruszać się po chodniku:
●

jeśli jego szerokość przekracza 2 m, a pojazdy na drodze poruszają się z prędkością większą niż 50 km/h i brakuje
wydzielonej drogi dla rowerów. Na chodniku zawsze pieszy ma pierwszeństwo.

●

podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak śnieg, ulewa, silny wiatr czy gołoledź;

●

jadąc z dzieckiem mającym mniej niż 10 lat.

Obowiązek jazdy po ścieżce rowerowej
Rowerzysta musi korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza. Należy więc
przyjąć, że rowerzysta może korzystać z pasa ruchu, jeśli ścieżka posiada określony kierunek jazdy odwrotny od tego, w
którym zmierza.
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