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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW HULAJNÓG
ELEKTRYCZNYCH
Policjanci z olsztyńskiej drogówki w trosce o bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg zapowiadają
wzmożone kontrole. Pod lupę wezmą stan trzeźwości, sprawdzą prędkość z jaką poruszają się
kierujący jednośladami oraz to czy stosują się do zakazu przewozu pasażerów. Przypominany
również, że tak samo jak kierowców, tak i użytkowników hulajnóg na drogach obowiązują
przepisy, których należy bezwzględnie przestrzegać.
Od początku 2022 roku na drogach Olsztyna doszło do 12 wypadków i 21 kolizji z udziałem osób poruszających się
hulajnogami elektrycznymi, w których rannych zostało 14 osób. W 15 przypadkach sprawcami byli użytkownicy
jednośladów, w tym, aż 6 osób znajdowało się pod działaniem alkoholu. Do większości zdarzeń dochodziło w nocy lub
wieczorem, kiedy widoczność na drodze jest znacznie ograniczona.
Należy także pamiętać, że osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych - tak samo jak piesi czy rowerzyści należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nie chronią ich pasy bezpieczeństwa, zaawansowane
systemy czy karoseria auta. Chroni ich jedynie własne ciało, dlatego w konfrontacji z samochodem mają oni minimalne
szanse, aby wyjść z niej bez obrażeń.
Policjanci z olsztyńskiej drogówki mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz
pozostałych uczestników ruchu drogowego zapowiadają wzmożone kontrole. W ich trakcie zwrócą szczególną uwagę na
stan trzeźwości osób wsiadających za kierownicę hulajnogi oraz dostosowanie prędkości do obowiązujących limitów.
Osoby, które postanowią wbrew obowiązującym przepisom przewozić pasażerów na hulajnodze muszą również liczyć się
z konsekwencjami swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Funkcjonariusze będą stanowczo reagować na wykroczenia
popełnianie przez pozostałych użytkowników dróg wobec kierujących hulajnogami.

Z tej okazji warto przypomnieć o podstawowych przepisach dotyczących korzystania z hulajnóg
elektrycznych:
Hulajnogami elektrycznymi należy jeździć drogami rowerowymi. Jeżeli ich nie ma, to dopuszcza się jazdę jezdnią dla
aut, ale pod warunkiem, że prędkość dla samochodów na tej trasie nie wynosi więcej niż 30 kilometrów na godzinę.
Na drogach rowerowych czy jezdniach maksymalna prędkość jazdy hulajnogą wynosi 20 kilometrów na godzinę.
Hulajnogi należy parkować równoległe do krawędzi chodnika i jak najdalej od jezdni. Przepisy dopuszczają jazdę po
chodniku, ale wtedy hulajnogą trzeba poruszać się tak szybko, jak poruszają się piesi. Kierujący musi zachować
szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.
Jeśli chodzi o wiek, to minimalną granicą jest 10 lat. Jednocześnie osoba niepełnoletnia musi mieć kartę rowerową lub
prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych, ale
tylko w strefach zamieszkania oraz pod opieką osoby dorosłej.
Zgodnie z przepisami prawa za kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości grozi kara aresztu lub kara
grzywny nie niższa niż 2,5 tys. zł. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.
Zabronione jest również przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. W tym przypadku jest to wykroczenie
zagrożone mandatem karnym w kwocie 300 złotych.
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