Dz.U.2003.14.144
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego2)
(Dz. U. z dnia 24 lipca 2008 r.)
§ 2.1.Policjant, w celu przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego, jest uprawniony
do wydania poleceń i sygnałów.
2.Polecenia i sygnały mogą być wydawane przez policjanta:
1) pieszego;
2) znajdującego się w pojeździe lub na pojeździe;
3) jadącego wierzchem lub rowerem;
4) znajdującego się na pokładzie statku powietrznego.
§ 3.1.Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje
sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej
widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania
pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
2.Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego
pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym.
3.Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje
sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej
widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania
pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
§ 5.1.Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko
oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:
1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie
kontrolowanego uczestnika ruchu;
2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.
3.Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie
unieruchomienia silnika pojazdu.
4.W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych
charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi
pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu.
§ 17.1.Strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do wykonywania
czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do:
1) kierujących pojazdami, niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach;
2) uczestników ruchu naruszających przepisy o:

a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem
lub pędzeniu zwierząt,
4.Strażnicy straży gminnych (miejskich) są upoważnieni do zatrzymywania
kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym przez całą dobę, a poza obszarem
zabudowanym - tylko od świtu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponują pojazdem
samochodowym oznakowanym emblematem właściwej straży gminnej (miejskiej).
5.Zatrzymanie pojazdu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może
nastąpić wyłącznie na drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach.
§ 18.1.Uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów oraz
wskazówek wydawanych przez kontrolującego.
2.W przypadku podania przez kontrolującego sygnału do zatrzymania
pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany:
1 zatrzymać pojazd;
2) trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego
kontrolujący;
3) na polecenie kontrolującego:
a) wyłączyć silnik pojazdu,
b) włączyć światła awaryjne.
3.Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu
wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

