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31 sierpnia br. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym rozszerzająca
obowiązek stosowania elementów odblaskowych przez pieszych. Znowelizowany przepis
nakazuje wszystkim pieszym, bez względu na ich wiek, używania elementów odblaskowych, w
przypadku gdy poruszają się oni po zmierzchu po drodze znajdującej się poza obszarem
zabudowanym.
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Fot. Pedestrian Reflectors

Dotychczasowe zapisy ustawy nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na

osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku,

którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: obowiązek ten nie dotyczy jedynie pieszego, który znajduje się na

drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.

Nowy przepis nie określa rodzaju, kształtu ani koloru odblasku. Elementami odblaskowymi mogą być

przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne, by był to produkt

certyfikowany (na metce powinno być zaznaczone, że spełnia on normę EN/PN 471 lub EN 13356).

Natomiast obowiązkiem pieszego jest noszenie odblasku w sposób widoczny dla innych uczestników

ruchu, czyli od strony nadjeżdżających pojazdów. Istotne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się

umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców.

Choć przepisy nie przewidują specjalnej kary za brak elementu odblaskowego, to na podstawie

ogólnych przepisów o wykroczeniach, osoby, które odblasków nie będą stosowały, mogą otrzymać

mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł.

Sytuacja na drogach

WOJ. ŁÓDZKIE
TRASA: 14
ODCINEK: Sieradz - Złoczew m. Sieradz

Utrudnienie w związku z budową ronda na
projektowanym skrzyżowaniu z łącznikiem (drogi S8 z
droga krajową nr 12), roboty prowadzone na
odcinkach długości do 100mb, na czas prowadzenia
robót w godz. 8.00 - 18.00 w miejscu zawężonym
jezdni do jednego pasa ruchu, zostanie wprowadzony
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Czytaj także
Nowe przepisy dotyczące fotelików

samochodowych

Nowelizacja ustawy o kierujących

pojazdami

Warto pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów za pieszego uważa się także osobę

prowadzącą, pchającą lub ciągnącą rower, motorower lub motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub

inwalidzki, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, osobę poruszającą się na hulajnodze,

deskorolce, rolkach, etc., jak również dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby

dorosłej.

W uzasadnieniu do ustawy podkreślono, że brak możliwości

dostrzeżenia pieszego poruszającego się przy krawędzi jezdni

(szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności) jest

powodem wielu wypadków. Na nieoświetlonych drogach w co

czwartym wypadku ginie człowiek, podczas gdy w porze

dziennej w co dziewiątym. Po zapadnięciu zmroku ryzyko utraty

życia w wypadku drogowym jest ponad dwukrotnie większe niż

w ciągu dnia.

Policja przypomina, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego

pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy

odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają

kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
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