
Cz!"# 20:

Inni u$ytkownicy dróg

Pojazdy uprzywilejowane
Podczas s!u"by Garda, stra" po"arna, pogotowie ratunkowe i inne pojazdy
uprzywilejowane mog# nie stosowa$ si% do niektórych zasad ruchu
drogowego, o ile nie stwarzaj# zagro"enia dla innych u"ytkowników. B%d#c
u"ytkownikiem drogi, je"eli us!yszysz lub zobaczysz nadje"d"aj#c# Gard%
lub pojazd uprzywilejowany w sytuacjach awaryjnych i /lub na sygnale lub z
pulsuj#cym &wiat!em, powiniene" zachowa$ ostro"no&$, i je"eli jest to
bezpieczne przepu&ci$ go. Nigdy nie jed' zbyt blisko za pojazdem
uprzywilejowanym.

Osoby korzystaj%ce z maszyn rolniczych
Traktory
Traktory podlegaj# ogólnym zasadom ruchu drogowego, je"eli chodzi o
prawo jazdy, ubezpieczenie, podatek drogowy i o&wietlenie pojazdu.
Wszystkie traktory u"ywane w miejscach publicznych musz% by$
wyposa"one w klatk% kapota"ow#. Zadaniem klatki jest ochrona kierowcy
przed zmia"d"eniem w razie wywrotki ci#gnika. Klatka musi odpowiada$
zatwierdzonym standardom. Zamontowanie kabiny bezpiecze(stwa jest
dobrowolne i zale"y od w!a&ciciela lub kierowcy.
Traktory musz% ostro"nie przewozi$ materia! sypki typu: kiszonka, szlam,
piasek czy "wir, tak aby !adunek nie rozsypa! si% na drodze publicznej i w
konsekwencji nie doprowadzi! do wypadku. )adunek wapna lub innego
pylistego materia!u, &mieci lub innego materia!u o przykrym zapachu musi
by$ ca!kowicie przykryty brezentem.
Rolnikom korzystaj#cym z ci#gników rolniczych i przyczep do przewozu
produktów rolnych nie wolno:

Mocowa$ na przyczepach wyj#tkowo wysokich ram, które mog#
zagrozi$ stabilno&ci, sterowno&ci i hamowaniu ci#gnika rolniczego
sprz%"onego z przyczep#, lub
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Przekracza$ maksymalnej dopuszczalnej wagi !#cznej lub
dopuszczalnej masy pojazdu brutto.

Aby uzyska$ wi%cej informacji zadzwo( do RSA, numer telefonu 1890 50 60
80.

Traktory na drodze
Kierowca ci#gnika prowadz#cy pojazd w miejscu publicznym musi
przestrzega$ zasad rz#dz#cym ruchem drogowym.
Je"eli prowadzisz ci#gnik, powiniene" trzyma$ si% lewej strony drogi, aby
szybsze pojazdy mog!y ci% min#$. Twoje lusterko musi by$ tak ustawione,
aby zapewni$ wystarczaj#cy widok na drog% z ty!u.
Nie przewo' pasa"era, chyba "e ci#gnik zosta! do tego przystosowany.
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Osoby opiekuj%ce si! zwierz!tami
Zaprz!gi konne
Obowi#zuj# przepisy ogólne w!#czaj#c zasad% trzymania si% lewej strony
drogi. Sygnalizacja r%czna dla kieruj#cego zaprz%giem jest identyczna jak w
przypadku rowerzysty (patrz cz%&$ 7). Zaprz%g konny musi by$ wyposa"ony
w dwa czerwone &wiat!a odblaskowe z ty!u, a w nocy musi by$ wyposa"ony
w bia!e &wiat!o skierowane do przodu zamontowane po prawej stronie
zaprz%gu i czerwone &wiat!o z ty!u.
Nie wolno kierowa$ zaprz%giem pod wp!ywem alkoholu lub narkotyków.

Jazda wierzchem lub prowadzenie konia
Je"eli jedziesz wierzchem lub prowadzisz konia, musisz trzyma$ si% lewej
kraw%dzi drogi. Powiniene& nosi$ kamizelk% odblaskow# i uznawany kask
je'dziecki.

Kierowcy powinni zachowa$ szczególna ostro"no&$:
Zbli"aj#c si% do szkó!ek je'dzieckich lub miejsc, w których
prawdopodobne jest pojawienie si% koni, i
Wyprzedzaj#c konie, zw!aszcza konie bez je'd'ców lub zaprz%gi
konne.
Zbli"aj#c si% do konia i je'd'cy, je"eli to konieczne, kierowca musi
zatrzyma$ pojazd aby ich przepu&ci$

Kierowanie zwierz!tami na drodze
Je"eli prowadzisz zwierz%ta drog#, musisz podj#$ odpowiednie kroki i
poprowadzi$ je tak, aby nie blokowa!y ruchu lub pieszych.
Je"eli noc# prowadzisz zwierz%ta drog#, powiniene" mie$ bia!e &wiat!o,
skierowane do przodu i czerwone &wiat!o z ty!u. Powiniene" równie" nosi$
na ramieniu opask% odblaskow#.

Konie lub kuce z
osob# prowadz#c#
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