„Elektryczne hulajnogi przepisy”
1. Jaka ustawa reguluje zasady ruchu elektryczną hulajnogą na drogach?
Jest to ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450)
zwana potocznie kodeksem drogowym. Uprawnienia do kierowania hulajnogami elektrycznymi
reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1268),
a odpowiedzialność za przekroczenie przepisów reguluje kodeks karny i kodeks wykroczeń oraz
kodeks cywilny.
2. Czym jest hulajnoga elektryczna i jakie warunki musi spełniać?
Hulajnoga elektryczna jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez
siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego
znajdującego się na tym pojeździe (art. 2 pkt 47b Kodeksu drogowego).
Natomiast przestrzeganie zasad poruszania się w ruchu drogowym jest obowiązkiem
kierującego.
3. Kto może być kierującym hulajnogą elektryczną?
Zgodnie z art. 33d. Kodeksu drogowego zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do
kierowania hulajnogą elektryczną na drodze – jedynie w strefie zamieszkania dopuszcza się
kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
Zgodnie z art. 7 ustawy o kierujących pojazdami, dokumentem stwierdzającym posiadanie
uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat
jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
Kierowanie hulajnogą elektryczną nie wymaga rejestracji ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.
4. Gdzie można poruszać się hulajnogą elektryczną?
Zgodnie z art. 33 kodeksu drogowego kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać
z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w
którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla
rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować
pierwszeństwa pieszemu.
Ponadto kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie rowerowej
obok innych kierujących tymi pojazdami.
Natomiast zgodnie z art. 33a Kodeksu drogowego kierujący hulajnogą elektryczną jest
obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą
niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla
rowerów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest
dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest
dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa
ruchu dla rowerów. Wtedy to kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany jechać z
prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować
pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
Niezależnie od tego poruszanie się hulajnogą elektryczną dozwolone jest poza drogami
publicznymi, strefą zamieszkania oraz strefami ruchu – czyli na przykład na terenach prywatnych.
5. Gdzie możliwe jest parkowanie elektrycznej hulajnogi?
Przede wszystkim zatrzymanie i postój elektrycznej hulajnogi są dozwolone tylko w miejscu i w
warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie
powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, natomiast
kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami
drogowymi. Kierujący e-hulajnogą jest też zawsze w czasie postoju obowiązany zabezpieczyć
pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne
środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku m (art. 46 Kodeksu drogowego).
Z kolei według art. 47 Kodeksu drogowego dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na
chodniku w miejscu do tego przeznaczonym (czyli np. w zatoczce lub przy stojaku dla
jednośladów) a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika
najbardziej oddalonej od jezdni a zarazem równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem że
szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie
mniejsza niż 1,5 m.
6. Jakie zakazy wiążą się z ruchem elektrycznej hulajnogi?
Kierującemu elektryczną hulajnogą zabrania się między innymi jazdy po jezdni obok innego
uczestnika ruchu, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na
podnóżkach, czepiania się pojazdów, a ponadto ciągnięcia lub holowania innego pojazdu czy też
przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku (art. 33 oraz art. 33a Kodeksu drogowego).
Zabrania się również przekraczania prędkości powyżej 20 km/h (art. 20 Kodeksu drogowego).
Zabrania się także kierowania e-hulajnogą w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu
lub środka działającego podobnie do alkoholu, wjeżdżania na pas między jezdniami, korzystania
podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (art. 45
Kodeksu drogowego).
Jak zostało przypomniane już w odpowiedzi na pytanie nr 2 powyżej, przestrzeganie zasad
poruszania się w ruchu drogowym – w tym zakazów - jest obowiązkiem kierującego hulajnogą
elektryczną, lub jego opiekunów (np. rodziców, jeśli kierujący jest niepełnoletni).

