Malta
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny!
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

- 60 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 nie mogą podróżować z przodu ani z tyłu pojazdu bez odpowiednich urządzeń
zabezpieczających. Dzieci od lat 3 do 10 i poniżej 150 cm wzrostu mogą podróżować z przodu
wyłącznie z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń zabezpieczających, a z tyłu dopuszczalne jest
korzystanie przez nie ze standardowych pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, o ile nie dysponuje się
odpowiednimi urządzeniami zabezpieczającymi.
Jazda pod wpływem
Dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy – 0,8 promila. Przy przekroczeniu tego limitu
kierowca karany jest mandatem i/lub zatrzymaniem prawa jazdy i/lub karą ograniczenia wolności. Za
jazdę pod wpływem alkoholu od 500 do nawet 2400 euro (a także odebranie prawa jazdy od 6
miesięcy do 1 roku i od 3 do 6 miesięcy pozbawienia wolności).
Obowiązek jazdy na światłach
Światła w porze dziennej obowiązkowe w tunelach.
Mandaty i kary
Policja wręcza mandaty, ale płatności dokonać należy do dnia wyjazdu z Malty. Nieprzestrzeganie
żółtego światła bywa karane mandatem. Za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa grozi mandat w
wysokości 25-60 euro, przejazd na czerwonym świetle – 10 euro. Przy bardzo dużym przekroczeniu
prędkości o karze decyduje sąd.
Motocykle i skutery
Kask ochronny obowiązkowy dla kierowcy i pasażera.
Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna bezołowiowa (95 oktanów) – dostępna
Olej napędowy– dostępny
LPG – niedostępny
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach, za wyjątkiem promów. Większość stacji paliwowych
akceptuje karty płatnicze. Nie dotyczy to stacji automatycznych. Przed wyjazdem na Maltę upewnij się
u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu i kierowcy
- trójkąt ostrzegawczy
- kamizelka odblaskowa
Inne obowiązujące wymogi i przepisy
Zakaz korzystania z sygnałów dźwiękowych między 23:00 a 6:00
W La Valettcie trudno znaleźć miejsce parkingowe, a wjazd do miasta jest płatny. Na obrzeżach miasta
działa system Park & Ride, oferujący bezpłatny bus do centrum.
Jeździ się po lewej stronie drogi, wyprzedza prawą. Autobusy mają pierwszeństwo.
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.

