NOWE PRZEPISY W PRAWIE O RUCHU DROGOWYM

Postawa prawna

mikrokar – skuter - quad

Ustawa z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących
pojazdami
Art. 133.

2.Karta motorowerowa
wydana na podstawie
przepisów ustawy
z dnia 20 czerwca
1997r.
– Prawo o ruchu
drogowym, zachowuje
ważność do czasu
ukończenia przez jej
posiadacza 18 roku
życia. Karta
motorowerowa podlega
wymianie, na koszt
osoby uprawnionej, na
prawo jazdy kategorii
AM, o ile osoba ma
ukończone 14 lat ( jeśli
ma kartę motorowerową
i dopiero skończone 13
lat to musi czekać do
ukończenia 14 roku
życia z wymianą). 3.
Osobę, która przed
dniem wejścia w życie
ustawy ukończyła 18
lat, uznaje się za
uprawnioną do
kierowania
motorowerem na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej. Wobec tej
osoby nie stosuje się
obowiązku uzyskania
dokumentu
potwierdzającego to
uprawnienie.

KOGO BĘDZIE DOTYCZYĆ NOWA
USTAWA ?

•

jeśli nie masz karty motorowerowej a ukończyłeś 13 lat
( lub niedługo ukończysz ) zrób czym prędzej kartę
motorowerową – CK RIDERS organizuje jeszcze dwa
egzaminy w tym roku:
07.12 piątek o godz. 10.00 i 20.12 czwartek o godz. 10.00

•

jeśli masz kartę motorowerową i nie ukończyłeś 14 roku
życia to musisz czekać z wymianą karty na prawo jazdy AM
do swoich 14 urodzin

•

jeśli nie masz karty motorowerowej i nie załapiesz się na
ostatnie egzaminy to czeka Cię egzamin po ukończeniu 14
lat według nowych zasad – pewnie nie będzie straszny ale
niestety odpłatny ( wymagane też będzie prawdopodobnie
szkolenie – też odpłatne)

•

każda osoba dorosła lub posiadająca prawo jazdy
jakiejkolwiek kategorii ma i będzie miała pełne prawo do
poruszania się pojazdami z kategorii AM

•

kategoria AM będzie zezwalała na poruszanie się nie tylko
motorowerami – skuterkami.
Po wejściu w życie nowej ustawy na tę kategorię będzie
można poruszać się także quadami, które będą odpowiednio
homologowane – ograniczona moc i prędkość 45 km/h a
także
małymi 2-osobowymi samochodami wielkości Smarta, z
małym silnikiem 2-suwowym, elektrycznym lub dieslem –z
ograniczoną mocą i prędkością do 45 km/h

•

UWAGA !!
nadal nie jest pewne kiedy ustawa zacznie obowiązywać –
powinna w styczniu 2013 ale WORD i inne urzędy a także
szkoły jazdy nie są gotowe na zmiany. Nadal nie ma
systemu komputerowego a sama ustawa zawiera masę
błędów. Ministerstwo Infrastruktury stara się przesunać datę
wejścia ustawy w życie ( według niektórych dziennikarzy,
urzędników a także policjantów) nawet o dwa lata. Jest to
ponoć czas niezbędny aby wszystko zadziałało poprawnie.

( jeśli wejdzie w życie)?

Jeśli do 18 stycznia 2013r. staniesz
się posiadaczem karty
motorowerowej i ukończysz 18 rok
życia
ustawa o prawie jazdy kategorii
AM Cię nie dotyczy !!!
Wystarczy, że wymienisz swoją
kartę motorowerową (odpłatnie) na
prawo jazdy AM bez konieczności
zdawania egzaminu.
Ustawa o prawie jazdy AM (na
skuter, motorower, mały 2
-osobowy samochód tzw. mikrokar,
quad- będa nowe homologacje)
dotyczyć będzie:

•

Każdego kto przed 18
stycznia 2013 nie będzie
posiadać karty
motorowerowej

•

Każdego kto przed 18
stycznia 2013 nie
ukończył 18 lat

Osoba, która osiągnęła
pełnoletność do 18.01.2013 jest
uprawniona do kierowania
motorowerem na podstawie
dowodu osobistego lub
posiadanego jakiegokolwiek
prawa jazdy.

......................................................................skuterpasja.pl...........................................................................

