
Rowery, motorowery, 
czterokołowce

Definicje, warunki dopuszczenia do 
ruchu drogowego



Rower
• Rower: pojazd o szerokości nie 

przekraczającej 0,9 m 
poruszany siłą mięśni osoby 
jadącej tym pojazdem; rower 
może być wyposażony w 
uruchamiany naciskiem na 
pedał pomocniczy napęd 
elektryczny zasilany prądem o 
napięciu nie wyższym niż 48 V 
o znamionowej mocy ciągłej nie 
większej niż 250 W, którego 
moc wyjściowa zmniejsza się 
stopniowo i spada do zera po 
przekroczeniu prędkości 
25km/h



Wózek rowerowy
• Wózek rowerowy: pojazd o 

szerokości powyżej 0,9 m 
przeznaczony do przewozu osób 
lub rzeczy  poruszany siłą 
mięśni osoby jadącej tym 
pojazdem; wózek rowerowy 
może być wyposażony w 
uruchamiany naciskiem na pedał 
pomocniczy napęd elektryczny 
zasilany prądem o napięciu nie 
wyższym niż 48 V o 
znamionowej mocy ciągłej nie 
większej niż 250 W, którego moc 
wyjściowa zmniejsza się 
stopniowo i spada do zera po 
przekroczeniu prędkości 25km/h



Motorower

• Motorower: pojazd 
dwu lub trójkołowy 
zaopatrzony w silnik 
spalinowy o pojemności 
skokowej nie 
przekraczającej 50 cm3 

lub w silnik elektryczny 
o mocy nie większej niż 
4 kW, którego 
konstrukcja ogranicza 
prędkość jazdy do 45 
km/h



Wyposażenie motoroweru - oświetlenie

• - jedno światło mijania białe(lub żółte selektywne) umieszczone z przodu w 
pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu nie niżej niż 50 cm oraz nie wyżej 
niż 120 cm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co 
najmniej 30 m przed  pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza 
spełnia warunki §13 ust. 1 p.4

• - jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w 
pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 25 cm oraz nie wyżej 
niż 120 cm od powierzchni jezdni, jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 
cm, powinny być dwa światła  umieszczone symetrycznie względem 
pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu

• - tylne światło(światła) odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt barwy 
czerwonej

• - boczne światła odblaskowe o innym kształcie niż trójkąt, barwy żółtej 
samochodowej w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu 
umieszczonych nie niżej niż 30 cm oraz nie wyżej niż 90 cm od 
powierzchni jezdni



Wyposażenie motoroweru

• - numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) lub numer rozpoznawczy 
umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym 
podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę 
znamionową

• - dwa niezależne skutecznie działające hamulce, wskaźnik § 16 
ust.1, nie może być mniejszy niż 38%

• - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym 
dźwięku

• - tłumik wydechu

• - lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu

• - podpórkę (podpierak) §11ust. 1 p. 21



Dodatkowe wyposażenie motoroweru
• - jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywne umieszczone 

z przodu w pionowej  płaszczyźnie symetrii pojazdu
• - jedno światło pozycyjne przednie barwy białej lub żółtej selektywnej  

umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu umieszczone z 
przodu nie niżej niż 35 cm i nie wyżej niż 120 cm od powierzchni jezdni

• - dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu barwy żółtej 
samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 
24 cm dla świateł przednich i 18 cm dla świateł tylnych, przy czym 
powinna być zachowana minimalna odległość 10 cm od świateł mijania 
w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie 
tych odległości dopuszcza się dla świateł przednich odległość między 
światłami nie większą niż 15 cm, a odległość między tylnymi światłami 
nie mniejszą niż 10 cm

• - jedno światło hamowania „stop” barwy czerwonej umieszczone z tyłu 
pojazdu nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż 150 cm od powierzchni jezdni



Rower, motorower i przyczepa

• Rower, motorower z 
przyczepą:długość max 
4 m; wysokość 3,5 m; 
szerokość, jednoślad 
1m/trójkołowy 2 m

• Motorower trójkołowy – 
270 kg,  przyczepa nie 
więcej niż 50% masy 
pojazdu nieobciążonego



Czterokołowiec

• Czterokołowiec  lekki: 
czterokołowiec, którego 
masa własna nie przekracza 
350 kg i konstrukcja 
ogranicza prędkość jazdy do 
45 km/h

• - pojazd samochodowy 
przeznaczony do przewozu  
osób, ładunków z 
wyłączeniem samochodu 
osobowego, ciężarowego i 
motocykla 



Przewóz osób

• Przewóz osób może 
odbywać się tylko pojazdem 
do tego przeznaczonym . 
Liczba przewożonych osób 
nie może przekraczać liczby 
miejsc określonych w 
dowodzie rejestracyjnym.

• W pojeździe nie 
podlegającym rejestracji 
liczba przewożonych osób 
wynika z konstrukcyjnego 
przeznaczenia pojazdu.
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