
 

 

 

 

 

 

 

Gibraltar 

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] 

Pomimo historycznej brytyjskości Gibraltaru od 1929 roku obowiązuje tam ruch prawostronny, tak 

jak w sąsiedniej Hiszpanii! 

 

 (fot. z http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Gibraltar) 

Ograniczenia prędkości 

Standardowe ograniczenie prędkości dla samochodów osobowych i motocykli wynosi 50 km/h , 

chyba że znaki wskazują inaczej.  

Pasy bezpieczeństwa 

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

Można być zwolnionym z przyczyn medycznych – wymagane zaświadczenie.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Gibraltar


Foteliki i przewożenie dzieci 

Dzieci do lat 3 muszą podróżować z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń zabezpieczających 

dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Jedynym wyjątkiem jest jazda na tylnym siedzeniu taksówki, 

jeżeli odpowiednie urządzenie zabezpieczające nie jest dostępne. 

W wypadku przewożenia dziecka z przodu, twarzą przeciwnie do kierunku ruchu, należy 

dezaktywować poduszkę powietrzną pasażera. 

Dzieci powyżej 3 roku życia, a poniżej 12-go i do 135 cm wzrostu muszą podróżować w specjalnym 

foteliku lub z wykorzystaniem innych urządzeń zabezpieczających dostosowanych do wielkości 

dziecka. Dzieci od 12 lat lub wyższe niż 135cm mogą jeździć w standardowych pasach dla dorosłych. 

Jazda pod wpływem 

Maksymalny poziom alkoholu 0,8 promila. 

Jazda pod wpływem alkoholu karana jest grzywną i/lub zatrzymaniem prawa jazdy oraz/lub karą 

aresztu. 

Obowiązek jazdy na światłach 

Zakaz używanie świateł drogowych. Światła mijania tylko od zmierzchu do świtu. 

Mandaty i kary 

Nie nakłada się mandatów na miejscu, oprócz przypadku zablokowania lub odholowania pojazdu. 

Motocykle i skutery 

Kaski ochronne obowiązkowe. 

Ubezpieczenie 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z Polski pokrywa Gibraltar. 

Paliwo, karty i opłaty 

Benzyna bezołowiowa (97 oktanów) i olej napędowy – dostępne 

Benzyna ołowiowa i LPG - niedostępne 

Transport paliwa w kanistrach dopuszczalny, choć podlega opłatom celnym. 

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

Gibraltaru upewnij się u wydawcy karty, czy będzie tam akceptowana.  

 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu 

brak danych 



Inne obowiązujące wymogi / przepisy 

Rozmowa przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego podczas jazdy jest zakazana. 

W granicach miasta zakazane jest korzystanie z sygnałów dźwiękowych. 

Częste korki i trudności z parkowaniem. Zwróć uwagę na tablice z oznakowaniem godzin parkowania 

(często kreda na tablicy) gdyż w godzinach sprzątania pojazd zostanie odholowany.  

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.   

 


