
Za!"cznik 4:

Punkty karneorazwykroczenia dla których
obowi"zuja sta!eop!aty

Wykroczenia, które wi"#" si$ z punktami karnymi

Wjazd na zakreskowany obszar ulicy, na
przyk!ad n apas ruchu ze zw"#eniem jezdni na
drodze dwujezdniowej

$120$8031

Przejechanie bia!ej ci%g!ej linii $120$8042

Wymuszenie pierwsze&stwa przes
znakiem/lin% “ust%p pierwsze&stwa” $120$8042

Niezatrzymanie si" przed lini%/znakiem stopu $120$8042

Niedostosowanie si" do sygna!u wydanego
przez policjanta $120$8031

Niebezpieczne wyprzedzanie $120$8052

Trzymanie telefonu komórkowego podczas
prowadzenia pojazdu mechnanicznego $90$6042

Nieprzestrzeganie przez kierowc" obowi%zku
zapi"cia pasa na tylnych siedzeniach – dotyczy
pasa#era poni#ej 17 roku

$90$6042

Nieprzestrzeganie przez kierowc" obowi%zku
zapi"cia pasa na przednich siedzeniach (dotyczy
kierowcy i jego pasa#era poni#ej 17 roku #ycia)

$90$6042

Przekroczenie dozwolonej pr"dko'ci $120$8042

Wykroczenie
Do zap!aty
w ci"gu
kolejnych
28 dni

Do zap!aty
w ci"gu

pierwszych
28 dni

Punkty
karne po
wyroku
skazuj"cy

m

Punkty
karne po
zap!aceniu
mandatu

Sta!a op!ata
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Niezatrzymanie si" na sygna! funkcjonariusza
policji $120$8052

Niezatrzymanie si" na znak opiekuna drogowego $120$8041

Jazda po pasie zieleni, np. po granicy mi"dzy
dwiema jezdniami $90$6031

Nieprzestrzeganie zasady skr"tu w lewo po
wje(dzie na rondo $90$6031

Jazda po 'cie#ce rowerowej $90$6031

Jazda po chodniku, z wyj%tkiem dojazdu do
posesji lub miejsca po drugiej stronie drogi $90$6031

Nieprzestrzeganie przepisów dotycz%cych
cofania pojazdów, np. cofanie z drogi
podporz%dkowanej na drog" g!ówn%

$90$6031

Nieprzestrzeganie przepisów na skrzy#owaniach,
np. ustawienie si" na nieodpowiednim pasie przy
skr"caniu w inn% drog"

$90$6031

Nieprzestrzeganie zasady jazdy lew% stron% drogi $90$6031

Jazda samochodem ci"#arowym, autobusem
lub holowanie przyczepy na zewn"trznym
pasie autostrady z wyj%tkiem miejsc na
autostradzie, w których obowi%zuje
ograniczenie pr"dko'ci do 80 km/h lub mniej

$120$8031

Jazda poboczem na autostradzie $120$8031

Jazda “pod pr%d” na autostradzie $120$8042

Nieprzestrzeganie przepisów drogowych na
przeje(dzie kolejowym $120$8052

Nieprzestrzeganie sygnalizacji 'wietlnej $120$8052

Wykroczenie
Do zap!aty
w ci"gu
kolejnych
28 dni

Do zap!aty
w ci"gu

pierwszych
28 dni

Punkty
karne po
wyroku
skazuj"cy

m

Punkty
karne po
zap!aceniu
mandatu

Sta!a op!ata
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Obowi"zkowe stawienie si$ w s"dzie

Powy#sza tabela ma tylko charakter informacyjny. Przepisy mo#na otrzyma) w
biurze sprzeda#y publikacji rz%dowych pod adresem Sun Alliance House,
Molesworth Street, Dublin 2, tel. (01) 6476834 lub poczt% z Government
Publications, 51 St. Stephen*s Green, Dublin 2

Niedba!a jazda Kara grzywny
w s%dzie5

Jazda bez ubezpieczenia Kara grzywny
w s%dzie5

Niewype!nienie obowi%zków podczas wypadku Kara grzywny
w s%dzie5

Parkowanie w niebezpiecznym miejscu Kara grzywny
w s%dzie5

Prowadzenie pojazdu b"d%c niezdolnym do jazdy Kara grzywny
w s%dzie3

Wykroczenie Punkty karne po
wyroku skazuj"cym

Niezgodny z prawem wjazd w ulic"
jednokierunkow% $90$6031

Nieprzestrzeganie jazdy wyznaczonym pasem
ruchu $90$6031

Nieprzestrzeganie znaku “trzymaj si"
lewej/prawej strony” $90$6031

Nieprzestrzeganie znaku zakazu $90$6031

Nieprzestrzeganie obowi%zkowegych znaków na
skrzy#owaniu $90$6031

Nierozwa#na jazda $120$8042

Wymuszenie pierwsze&stwa $120$8042

Niezachowanie odpowiedniej odleg!o'ci
mi"dzy pojazdem jad%cym przed Tob $120$8042

Wykroczenie
Do zap!aty
w ci"gu
kolejnych
28 dni

Do zap!aty
w ci"gu

pierwszych
28 dni

Punkty
karne po
wyroku
skazuj"cy

m

Punkty
karne po
zap!aceniu
mandatu

Sta!a op!ata
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List of fixed charge offences

Niezgodne z prawem parkowanie samochodu
ci"#arowego lub autobusu w miejscu, w którym
obowi%zuje ograniczenie masy

$60$40TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie pojazdu, z
wyj%tkiem pojazdów dostawczych (maksymalnie
30 min.), na rampie za!adowczej w godzinach
obowi%zywania ograniczenia

$60$40TakTak

Niezgodne z prawem zatrzymywanie si" lub
parkowanie przy wej'ciu do szko!y $60$40TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie na pasie lub
ulicy tylko dla autobusów $60$40TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie w miejscu, w
którym obowi%zuje p!atny parking wprowadzony
przez w!adze lokalne

$60$40NieTak

Niezgodne z prawem parkowanie w miejscu, w
którym obowi%zuje ograniczenie czasu parkowania $60$40TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie lub
korzystanie z pojazdu na parkingu dla w!adz
lokalnych

$60$40NieTak

Taksówki do wynaj"cia stoj%ce niezgodnie z
prawem w miejscach innych ni# postoje
taksówek

$60$40TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie na postoju
taksówek $60$40TakTak

Niedotrzymanie przez kierowc" obowi%zku
wystawienie dysku ubezpieczenia na przedniej szybie $90$60TakNie

Niedotrzymanie przez kierowc" obowi%zku
wystawienie dysku z podatkiem na przedniej szybie $90$60TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie pojazdu w
zatoczce dla niepe!nosprawnych $120$80TakTak

Wykroczenie
Do zap!aty
w ci"gu
kolejnych
28 dni

Do zap!aty
w ci"gu
pierwszyc
h 28 dni

Egzekwuje
policja

Egzekwuj"
w!adze lokalne

– przez
opiekuna
drogowego

Sta!a op!ata
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Niezgodny z prawem wjazd na drog" samochodem
ci"#arowym lub autobusem w miejscu, w którym
obowi%zuje ograniczenie masy pojazdu

$90$60TakNie

Niezastosowanie si" przez pasa#era, który sko&czy!
17 lat do przepisów odno'nie korzystania z pasów
bezpiecze&stwa na przednim lub tylnym siedzeniu

$90$60TakNie

Nieprzestrzeganie sygna!ów drogowych
wydawanych przez policjanta kieruj%cego ruchem $90$60TakNie

Niezgodne z prawem parkowanie lub zatrzymywanie
si" na jakiejkolwiek cz"'ci autostrady $120$80TakNie

Niezgodne z prawem parkowanie w miejscu, w
którym obowi%zuje ograniczenie czasu parkowania $60$40TakNie

Zatrzymanie lub zaparkowanie pojazdu w strefie zakazu
zatrzymywania w godzinach okre'lonych na znaku $60$40TakTak

Parkowanie pojazdu w miejscu, w którym jest to
zabronione, np. na podwójnej #ó!tej linii, w strefie
obowi%zywania znaku “zakaz parkowania”, na
'cie#ce rowerowej, w obr"bie 5m od skrzy#owania,
w miejscu gdzie przebiega bia!a linia ci%g!a, na
postoju taksówek, w miejscu, w którym
zaparkowany pojazd tarasuje posterunek s!u#b
ratowniczych lub wyjazd, w obr"bie 15m od
przej'cia dla pieszych lub sygnalizacji 'wietlnej

$60$40TakTak

Nie usuni"cie pojazdu zaparkowanego na 'cie#ce rowerowej
przed wyznaczon% godzin% rozpocz"cia obowi%zywania $60$40TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie autobusu poza miejscem
wyznaczonym na przystanek lub wiat" autobusow $60$40TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie pojazdu, który
nie jest autobusem, na przystanku autobusowym $60$40TakTak

Niezgodne z prawem parkowanie pojazdu na
ulicy zamkni"tej dla ruchu ko!owego podczas
godzin obowi%zywania

$60$40TakTak

Wykroczenie
Do zap!aty
w ci"gu
kolejnych
28 dni

Do zap!aty
w ci"gu
pierwszyc
h 28 dni

Egzekwuje
policja

Egzekwuj"
w!adze lokalne

– przez
opiekuna
drogowego

Sta!a op!ata
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Zatrzymywanie si" lub parkowanie, z
wy!%czeniem lekkiej kolei miejskiej, na pasie dla
tramwajów

$90$60TakNie

Jazda pojazdem, z wy!%czeniem lekkiej kolei
miejskiej, po pasie dla tramwajów $90$60TakNie

Zawracanie na drodze dwujezdniowej w strefie
obowi%zywania znaku “zakaz zawracania” $90$60TakNie

Jazda (z wyj%tkiem taksówek w czasie pracy i
rowerzystów) po pasie dla autobusów w
godzinach obowi%zywania

$90$60TakNie

Cz"'ciowy lub ca!kowity wjazd na #ó!t% stref" na
skrzy#owaniu, je#eli kierowca nie mo#e
przejecha) bez zatrzymywania si"

$90$60TakNie

Wykroczenie
Do zap!aty
w ci"gu
kolejnych
28 dni

Do zap!aty
w ci"gu
pierwszyc
h 28 dni

Egzekwuje
policja

Egzekwuj"
w!adze lokalne

– przez
opiekuna
drogowego

Sta!a op!ata
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