
Luksemburg

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

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

Ograniczenia prędkości

Standardowe ograniczenia prędkości, które mogą być modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą 
dla samochodów osobowych:

W strefie pieszej - 20 km/h; „Zone de rencontre” – piesi mają pierwszeństwo

W terenie zabudowanym - 50 km/h

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h

Autostrady - 130 km/h; w razie deszczu lub śniegu – 110 km/h 

Pojazdy z oponami z kolcami – 70 km/h

Pasy bezpieczeństwa

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

Foteliki i przewożenie dzieci

Dzieci do lat 3 muszą podróżować z wykorzystaniem atestowanych urządzeń zabezpieczających.

Dzieci w wieku od 3 do 18 lat i wzroście poniżej 150 cm muszą podróżować z wykorzystaniem 
urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Przy wadze powyżej 36 kg dziecko 
może korzystać ze standardowych pasów bezpieczeństwa, ale tylko na tylnym siedzeniu.
W wypadku przewożenia dziecka z przodu w pozycji twarzą przeciwnie do kierunku ruchu, należy 
wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera.

Jazda pod wpływem

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,8 promila (źródło: ICAP). Jeżeli stężenie 
alkoholu przekracza dopuszczalny limit, kierowca może zostać ukarany mandatem i/lub karą 
pozbawienia wolności. Kierowców młodszych i/lub z niewielkim doświadczeniem może obowiązywać 
bardziej restrykcyjny limit 0,19 promila. 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu karane jest grzywną i punktami karnymi w zależności 
od zawartości alkoholu we krwi: od 100 do maksymalnie 10 000 euro, 6 punktów karnych i 
natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy. Zależnie od sytuacji policja może pobrać mandat na 
miejscu, spisać protokół i skierować sprawę do sądu, lub zatrzymać prawo jazdy natychmiast i 

skierować sprawę do sądu.



Obowiązek jazdy na światłach

Samochód parkujący w miejscach o słabym oświetleniu ma obowiązek włączyć światła postojowe.

Światła mijania muszą być włączone również w porze dziennej w okresach osłabionej widoczności i w 
oznakowanych tunelach. 

Przy wyprzedzaniu w nocy w terenie niezabudowanym kierowca zobowiązany jest dać sygnał 
światłami drogowymi.

Mandaty i kary

Płatne na miejscu. Mandaty można regulować gotówką lub kartą płatniczą.

Przykładowa wysokość mandatów: brak pasów bezpieczeństwa: 74 euro; nieprawidłowy przejazd na 
czerwonym świetle: 145 euro; przekroczenie prędkości: 49 - 145 euro.

Nieprawidłowo zaparkowany samochód może zostać unieruchomiony lub odholowany.

Motocykle i skutery

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy 
dla kierowcy i pasażera. Zakaz przewożenia dzieci do lat 12.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna bezołowiowa (95 & 98 oktanów) - dostępna

Olej napędowy - dostępny

LPG – dostępny jednak na niewielu stacjach (ok. 12)

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach.

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do 
Luksemburga upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu i kierowcy

- Kamizelka odblaskowa – obowiązkowa dla kierowcy i pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np. 
awaria pojazdu) w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

- Trójkąt ostrzegawczy – nie dotycz jednośladów

- Apteczka pierwszej pomocy – zalecana

- Opony – komplet takich samych opon na wszystkich kołach



- Wyposażenie zimowe – obowiązek posiadania opon zimowych, M&S, w okresie zimowym. Opony 
okolcowane są dopuszczalne od 1 grudnia do 31 marca. Łańcuchy dopuszczalne w razie 
wystarczającej pokrywy na drodze.

Inne obowiązujące wymogi / przepisy

W terenie zabudowanym obowiązuje zakaz korzystania z sygnałów dźwiękowych, chyba że w sytuacji 
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.  


