
Warszawa, dnia 8 marca 2011 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o kierujących pojazdami

(druk nr 1125)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest nowa organizacja ruchu rowerowego oraz poprawa

bezpieczeństwa rowerzystów.

Ustawa na nowo definiuje drogę dla rowerów, wskazując na konieczność oddzielenia

jej od innych dróg lub jezdni, konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego. Dodano definicje pasa ruchu dla rowerów oraz śluzy dla rowerów.

Na nowo zdefiniowano także pojecie roweru oraz dodano definicję wózka

rowerowego.

Wśród przepisów wpływających na organizację ruchu drogowego na uwagę

zasługują przepisy:

1) umożliwiający poruszanie się środkiem pasa ruchu rowerom, motorowerom i

motocyklom na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim;

2) dopuszczający wyprzedzanie rowerem innych pojazdów z ich prawej strony;

3) dopuszczający jazdę roweru obok innego roweru lub motoroweru;

4) umożliwiający jazdę po chodniku jeżeli warunki pogodowe zagrażają

bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.

Ustawa dopuszcza do przewozu dzieci w przyczepie ciągniętej przez rower lub

wózek rowerowy.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa powstała na podstawie projektu poselskiego. W wyniku prac legislacyjnych

dokonano szeregu poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkującym oraz dodano

nowelizację ustawy o kierujących pojazdami.
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III. Uwagi szczegółowe

1. Do art. 1 pkt 1 lit. c i d – definicje roweru i wózka rowerowego – pomijając

jednakową część dotyczącą napędu elektrycznego, rozróżnienie obu pojazdów opiera się

jedynie na szerokości granicznej czyli 90 cm. W definicji wózka rowerowego elementy

przeznaczenia pojazdu "do przewozu osób lub rzeczy" są nieistotne albo powodujące

powstanie trzeciej kategorii pojazdów, które nie bedą ani rowerem ani wózkiem rowerowym.

Jeżeli uznamy wskazane przeznaczenie wózka za istotne elementy definicji to rower lub

jakikolwiek inny pojazd poruszany siłą mięśni – nie przeznaczony do przewozu osób lub

rzeczy (choć do tego służy de facto każdy rower) a mający już 91 cm szerokości nie spełnia

tej definicji. Do takich pojazdów nie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące rowerów

ani wózków rowerowych. Ponadto należy wspomnieć o powszechnym (też słownikowym)

rozumienia pojęcia "wózek" jako pojazdu co najmniej dwuśladowego.

2. Uwaga porządkowa – w art. 1 w pkt 3 po wyrazach "w art. 17" dodaje się wyrazy

" w ust. 1";
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