1.PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO:

Droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie
z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.
Droga dla rowerów - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona
odpowiednimi znakami drogowymi.
Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z
jezdni.
Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów
wielośladowych.
Pobocze - część przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych
pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.
Przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do
przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.
Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
Przejazd dla rowerzystów - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez
rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
Rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.
Wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w
przeciwnym kierunku.
Omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub
przeszkody.
Wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym
samym kierunku.
Pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i
jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

2.OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU:
Rower musi być wyposażony w:
- z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
- z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co
najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
- co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
- w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Zgodnie z przepisami dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący tym
pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.
Jazda rowerem po chodniku. Rowerem po chodniku jeździć nie wolno. Od tej zasady istnieją jednak trzy
wyjątki. Rowerzysta może jechać po chodniku, gdy:
1.jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu,
2. podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),
3.gdy są spełnione jednocześnie trzy warunki:
a)chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
b)ruch na jezdni (obok chodnika) jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
c)brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

