
 

 

 

 

 

Czarnogóra 

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć 

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

[tu link do strony głównej z informacjami tematycznymi] 

Ograniczenia prędkości 

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być 

modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 80 km/h  

Drogi szybkiego ruchu / Autostrady - 100 km/h / 120km/h   

Pasy bezpieczeństwa 

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony. 

Foteliki i przewożenie dzieci 

Dzieci do 12 roku życia nie mogą podróżować z przodu. 

Nie ma prawodawstwa dotyczącego fotelików dla dzieci.  

Jazda pod wpływem 

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi 0,5 promila. Konsekwencje są niezwykle surowe, włącznie z 

zatrzymaniem prawa jazdy.  

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu karane jest grzywną w wysokości od 50 do 2000 euro i 

zatrzymaniem prawa jazdy na 1-3 miesięcy. 

Człowiek znajdujący się pod wyraźnym wpływem alkoholu nie może podróżować na fotelu pasażera z 

przodu. 

 

 



Obowiązek jazdy na światłach 

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę przez cały rok. 

Mandaty i kary 

Płatne na miejscu lub jak najszybciej. Przykładowe mandaty: brak pasów: 40-100 euro; przekroczenie 

prędkości: 40-2000 euro; nieprawidłowe parkowanie, korzystanie z telefonu – 60-150 euro. 

Motocykle i skutery 

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy 

dla kierowcy i pasażera. 

Ubezpieczenie 

Obowiązkowe ubezpieczenie międzynarodowe Zielona Karta. 

Paliwo, karty i opłaty 

Benzyna bezołowiowa (95 & 98 oktanów) - dostępna 

Olej napędowy (Dizel) - dostępny 

LPG – dostępny  

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach w niewielkich ilościach. 

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do 

Czarnogóry upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.  

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu 

- trójkąt ostrzegawczy (nie dotyczy jednośladów; 2 szt. jeżeli z przyczepą), apteczka i rękawiczki 

gumowe (nie dotyczy skuterów), komplet zapasowych żarówek, kamizelka odblaskowa w przestrzeni 

pasażerskiej. 

- Wyposażenie zimowe – obowiązek dostosowania pojazdu do warunków zimowych spoczywa na 

kierowcy. W miesiącach zimowych, czyli od 15 listopada do 31 marca, obowiązkowe opony zimowe 

na kołach napędowych. Łańcuchy przydatne na niektórych drogach. Zakaz używania opon z kolcami. 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy 

Kontrola na przejściu granicznym przy wjeździe do Czarnogóry potwierdza na piśmie ewentualne 

widoczne uszkodzenia auta. Otrzymane potwierdzenie należy pokazać przy wyjeździe. 

Obowiązek zgłaszania policji poważniejszych wypadków. 

Na rondzie pierwszeństwo ma pojazd wjeżdżający na rondo! (Zgodnie z Konwencją Wiedeńską, w 

Polsce znaki regulują inaczej) 

Nie wolno mijać  autobusu szkolnego, który zatrzymał się by wypuścić/wpuścić dzieci. 



Zakaz używania sygnałów dźwiękowych w terenie zabudowanym, poza wypadkami bezpośredniego 

zagrożenia. 

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były 

aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach 

odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw. 

  



 


