
 

                     K I E R O W C O ! ! ! 
OD 18 MAJA 2015 ROKU  

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 
RUCHU DROGOWEGO 

 

P a m i ę t a j  ! ! ! 

 
Prowadzisz pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (ponad 0,25 mg/dm³ lub 
0,5‰): 
 możesz trafić do więzienia na 2 lata;  
 utracisz prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat lub dożywotnio gdy już byłeś  
     skazany za to przestępstwo (recydywa);  
 zapłacisz nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł lub w przypadku 

powtórnego skazania za ten czyn co najmniej 10 000 zł. 
  
Przekroczyłeś prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub 
przewozisz większą liczbę osób niż jest to dozwolone - stracisz prawo jazdy: 
 na okres 3 miesięcy; 
 na okres 6 miesięcy, w przypadku prowadzenia pojazdu w warunkach 
     powyższego zatrzymania prawa jazdy; 
W przypadku nierespektowania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres  
6 miesięcy, uprawnienia zostaną cofnięte. 
 
Prowadzisz pojazd bez uprawnień w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd 
zakazu - popełniasz przestępstwo (art. 244 k.k.) - możesz pójść do więzienia na 
okres 3 lat. 
 
Prowadzisz pojazd nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do 
kierowania - popełniasz przestępstwo (art. 180a k.k.) - grozi Ci grzywna, kara 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 
 

Chcesz znać więcej szczegółów na temat zmian, wejdź na naszą stronę 
www.podlaska.policja.gov.pl 

http://www.podlaska.policja.gov.pl/


 

 

 
 

Zmiany wysokości grzywien  
nakładanych w drodze mandatów karnych,  

które weszły w życie z dniem 11 kwietnia 2015 roku 

 

 

 
 grzywna 800 zł (art. 96b w zb. z art. 92 § 1 k.w.) - Posługiwanie się przez 

osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową wydawaną osobie 
niepełnosprawnej i jednocześnie parkowanie pojazdu na miejscu 
przeznaczonym dla inwalidy; 

 
 
 
 grzywna 500 zł (art. 90 lub art. 92 k.w.) – Parkowanie pojazdu na miejscu 

przeznaczonym dla inwalidy; 
 
 
 
 grzywna do 100 zł (art. 97 k.w.) - Niestosowanie się do obowiązku 

używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po 
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


