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KODEKS DROGOWY – przepisy o ruchu pojazdów 

zaprzęgowych i o ruchu zwierząt 

Rozdział 3 

Oddział 11 

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych 

Art. 33.  1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla 
rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym 
jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni. 

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na 
dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się: 

1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu; 
2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach; 
3. czepiania się pojazdów. 

4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się: 

1. wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd; 
2. zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. 

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone 
wyjątkowo, gdy: 

1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub 
2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 

50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. 

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, 
zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w 
przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10. 

Art. 34. 1. Do zaprz ęgu mo że być używane tylko zwierz ę niepłochliwe, odpowiednio sprawne 
fizycznie i daj ące sob ą kierowa ć. 

2. Kieruj ący pojazdem zaprz ęgowym jest obowi ązany utrzymywa ć pojazd i zaprz ęg w takim stanie, 
aby mógł nad nimi panowa ć. 
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3. Bezpośrednio jeden za drugim mo że jecha ć nie wi ęcej ni ż 5 pojazdów zaprz ęgowych. Odległo ść 
między pi ątym pojazdem a nast ępnym nie mo że być mniejsza ni ż 200 m. 

4. Kieruj ący pojazdem zaprz ęgowym przy wje żdżaniu na drog ę tward ą w miejscu, gdzie nie ma 
dostatecznej widoczno ści drogi, jest obowi ązany prowadzi ć zwierz ę za uzdę. 

5. Kieruj ącemu pojazdem zaprz ęgowym zabrania si ę: 

1. przeci ążania zwierz ęcia; 
2. jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni; 
3. pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed r uszeniem; 
4. jazdy pojazdem na płozach bez dzwonków lub grzec hotek. 

 

 

 
 

Rozdział 4 

Ruch zwierząt 

Art. 35. 1. Jazda wierzchem i p ędzenie zwierz ąt powinny si ę odbywa ć po drodze przeznaczonej do 
pędzenia zwierz ąt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i p ędzenie zwierz ąt mog ą odbywa ć się 
po poboczu, a je żeli brak jest pobocza - po jezdni. 

2. Do jazdy wierzchem i p ędzenia zwierz ąt stosuje si ę odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
przepisy o ruchu pojazdów. 

Art. 36. 1. Zabrania si ę jazdy wierzchem: 

1. bez uzdy; 
2. obok innego uczestnika ruchu na jezdni; 
3. po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi mi ędzynarodowej oraz po drodze, na której 

obowi ązuje zakaz ruchu pojazdów zaprz ęgowych; 
4. po drodze twardej w okresie niedostatecznej wido czności; 
5. po drodze twardej osobie w wieku poni żej 17 lat. 

2. Jeździec mo że prowadzi ć luzem tylko jedno zwierz ę po swojej prawej stronie. 

Art. 37. 1. Zwierz ęta w stadzie mog ą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. 
Zwierz ę pojedyncze mo że być prowadzone tylko na uwi ęzi. 

2. Poganiacz zwierz ąt jest obowi ązany: 

1. iść po lewej stronie p ędzonych zwierz ąt; 
2. w okresie niedostatecznej widoczno ści nie ść latark ę z widocznym z odległo ści co najmniej 

150 m światłem białym. 
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3. Zwierz ęta mog ą być prowadzone luzem przy poje ździe zaprz ęgowym z jego prawej strony, w 
liczbie nie wi ększej ni ż 2 sztuki. 

 

4. Zabrania si ę: 

1. pędzenia zwierz ąt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi mi ędzynarodowej, a po 
innej drodze twardej - w okresie od zmierzchu do świtu; 

2. pędzenia zwierz ąt po drodze twardej osobie w wieku poni żej 13 lat; 
3. pędzenia zwierz ąt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostate czną odległo ść; 
4. zatrzymywania zwierz ąt na jezdni; 
5. zajmowania przez zwierz ęta wi ęcej ni ż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub 

rowerów. 

5. Rada powiatu mo że wprowadzi ć zakaz pędzenia zwierz ąt na okre ślonych drogach lub obszarach 
oraz w okre ślonym czasie. 

 

 

 


