WYKROCZENIE

0.2÷0.5 ‰

Stan po spożyciu alkoholu

Ÿ

mandat karny 300 zł do 500 zł

Ÿ

kara aresztu od 5 do 14 dni ***

Ÿ

grzywna od 20 zł do 5000 zł ***

Ÿ

zakaz prowadzenia pojazdów
niemechanicznych na okres
od 6 miesięcy do 3 lat (opcjonalnie)

Ÿ

O stronie

CSiC

Rowerowe
Bielsko.pl

Misją strony jest propagowanie turystyki
rowerowej głównie po Beskidach i okolicach
Bielska-Białej. Strona zawiera fotograficzne i
tekstowe relacje z wycieczek rowerowych
odbytych przez autora strony, wzbogacone
mapami poglądowymi i filmikami, a także
bieżące informacje na temat infrastruktury
rowerowej w Bielsku-Białej, mapę ścieżek
rowerowych oraz atlas z opisem każdej z nich.

Rowerowe
CSiC Bielsko.pl
Wycieczki rowerowe

w okolicach Bielska-Białej

Więcej tras rowerowych na:
http://rowerowe-bielsko.pl/

WYKROCZENIE

ponad 0.5 ‰
Stan nietrzeźwości

Ÿ

mandat karny 500 zł

Ÿ

kara aresztu od 5 do 30 dni ***

INFORMATOR

Ÿ

grzywna od 50 zł do 5000 zł ***

Ÿ

odholowanie i przechowanie roweru na
płatnym strzeżonym parkingu (opcjonalnie)

Ÿ

zakaz prowadzenia pojazdów
niemechanicznych na okres
od 6 miesięcy do 3 lat (opcjonalnie)

Taryfikator
mandatów

Ÿ

dla rowerzystów

Wydanie 1 - 29 kwietnia 2015 r.
*** kara opcjonalna nakładana przez sąd w razie
odmowy przyjęcia mandatu karnego

2015 rok

MANDAT

50 zl

MANDAT

100 zl

Ÿ

złamanie obowiązku przewożenia dziecka
do lat 7-miu na dodatkowym siodełku

Ÿ

naruszenie obowiązku poruszania się po
poboczu przez kierującego rowerem

Ÿ

niekorzystanie z drogi rowerowej lub pasa
ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone
dla kierunku, w którym się porusza
rowerzysta lub zamierza skręcić

Ÿ

naruszenie przez kierującego rowerem lub
motorowerem zakazu czepiania się
pojazdów

Ÿ
Ÿ

nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na
drodze pieszo-rowerowej

jazdę wzdłuż po chodniku lub przejściu dla
pieszych

Ÿ
Ÿ

nieopuszczenie śluzy rowerowej, gdy
można już kontynuować jazdę w
zamierzonym kierunku

kierowanie bez uprawnień rowerem (osoby
w wieku 10-18 lat)

Ÿ

niestosowanie się do znaków C-13 "droga
dla rowerów”

Ÿ

jazdę rowerem bez trzymania co najmniej
jedną ręką kierownicy

Ÿ

jazdę rowerem bez trzymania nóg na
pedałach lub podnóżkach

Ÿ

naruszenie przepisów o korzystaniu z
chodnika lub drogi dla pieszych ***

Ÿ

pogoda zagraża twojemu bezpieczeństwu (śnieg,
deszcz, wiatr, gołoledź, gęsta mgła)
szerokość chodnika wzdłuż drogi, na której ruch jest
dozwolony z prędkością ponad 50 km/h, wynosi co
najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi rowerowej
oraz pasa ruchu dla rowerów

Ÿ

MANDAT

Ÿ

150 zl

przewożenie na rowerze osoby w stanie
nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu
lub środka działającego podobnie do
alkoholu

200 zl

utrudnianie poruszania się innym
uczestnikom ruchu przez kierującego
rowerem jadącego po jezdni obok innego
roweru

MANDAT

Ÿ

*** Kiedy możesz jechać po chodniku:
Ÿ opiekujesz się dzieckiem w wieku do 10 lat, które
jedzie rowerem
Ÿ

MANDAT

250 zl

wjazd rowerem na autostradę, drogę
ekspresową lub inną, która nie jest
przeznaczona dla ruchu rowerowego

