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Pierwszeństwu w ruchu drogowym musi towarzyszyć 
uprawnienie 

 Streszczenie 
Wprawdzie od wielu lat podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie
uległy radykalnym zmianom, to jednak nadal odczuwalny jest wśród uczestników tego
ruchu brak zrozumienia szczególnie granic obowiązków w ścisłej korelacji z uprawnie-
niami. Z tego głównie powodu autor – na przykładzie zdarzenia polegającego na zde-
rzeniu samochodu osobowego z rowerem – przypomina, że kierujący samochodem wy-
jeżdżając z posesji włącza się do ruchu, a tym samym ma obowiązek ustąpienia pierw-
szeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu, jednakże z tym zastrzeżeniem, że
temu pierwszeństwu musi towarzyszyć uprawnienie. 
Słowa kluczowe 
Kierujący, rowerzysta, pieszy, chodnik, jezdnia, szczególna ostrożność, ograniczone za-
ufanie, bezpieczna prędkość, widoczność, stan zagrożenia.  

Otrzymano 3 lutego 2021 r., zatwierdzono do druku 15 marca 2021 r. 

* * * 

1. Wstęp 

amochód osobowy Opel Astra, którego kierujący wyjeżdżał z parkingu przez 
chodnik na jezdnię z zamiarem skręcenia w prawo, zderzył się z rowerem, który 

nadjechał po chodniku z prawej strony, patrząc z pozycji kierującego tym samo-
chodem. Zdarzenie z prawnego punktu widzenia nie powinno należeć do skompli-
kowanych, ale uwidoczniło wiele kontrowersji. 

2. Obowiązki uczestników 

Ustalenie przyczyn zaistnienia zdarzenia drogowego należało rozpocząć od 
przypomnienia, jakie obowiązki ciążyły na jego uczestnikach, a także jak rozkładał 
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się na nich ciężar powinności w ścisłej korelacji z ich uprawnieniami odnoszącymi 
się do formy uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Kierujący samochodem osobowym – poruszający się wyjazdem z parkingu 
o nawierzchni kostkowej, przecinającym chodnik – miał obowiązek – mocą dyspo-
zycji art. 3 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 110), dalej p.r.d., w zw. z art. 26 ust. 4 p.r.d. i art. 17 ust. 2 
p.r.d. ustąpić pierwszeństwa – w obszarze szerokości chodnika – pieszym i upraw-
nionym rowerzystom, a przed wjazdem na jezdnię kierującym poruszającym odpo-
wiednią częścią drogi oraz zachowania szczególnej ostrożności, zdefiniowanej 
w art. 2 pkt 22 p.r.d. W ramach wskazanej kwalifikowanej postaci ostrożności ów 
kierujący powinien:  
1) zapewnić sobie odpowiednią widoczność przedpola jazdy,  
2) dostosować prędkość do istniejących warunków drogowych, a także zmieniają-

cych się sytuacji na drodze, pod warunkiem realnych możliwości ich dostrzeże-
nia w czasie umożliwiającym reakcję zapobiegającą urzeczywistnieniu zdarze-
nia o negatywnych skutkach. 

Analiza zapisu monitoringu pozwala na ustalenie następującego stanu faktycz-
nego. Otóż, kierujący samochodem zbliżając się wyjazdem z parkingu do szlabanu, 
zjechał do lewej krawędzi tego wyjazdu. Topografia terenu utrudniała gwarantu-
jącą bezpieczeństwo obserwację chodnika po jego prawej stronie, ponieważ po pra-
wej stronnie rosło okazałe drzewo, które zasłaniało ruch na części chodnika znaj-
dującej się w większej odległości od wyjazdu (ryc. 1). 

 
Ryc. 1. Widok w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy rowerzysty. 
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Takiego problemu nie było po lewej stronie, która z pozycji kierowcy w natu-
ralny sposób gwarantowała widoczność na odcinku kilkudziesięciu metrów 
(ryc. 2).  

 
Ryc. 2. Widok w kierunku jazdy rowerzysty. 

Kierujący rowerem poruszał się contra legem chodnikiem przeznaczonym dla 
ruchu pieszych. W myśl dyspozycji art. 33 ust. 5 p.r.d. korzystanie z chodnika lub 
drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,  
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony 

z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielo-
nej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,  

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny 
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).  

W analizowanym zdarzeniu żadna z przywołanych przesłanek nie zachodziła. 
Sam fakt kierowania rowerem chodnikiem stanowił jednak wykroczenie formalne, 
które w istocie nie prowadziło do negatywnych następstw, a ich brak mógłby być 
utrzymany jedynie wówczas, gdyby rowerzysta jechał z odpowiednią prędkością. 
Właściwy kontekst rozważań prowadzi do pozbawionego wątpliwości wniosku, że 
rowerzysta jadąc z nadmierną prędkością, zapoczątkował stan zagrożenia, a jego 
efektem, wskutek nienależytej obserwacji przedpola jazdy, było urzeczywistnienie 
zderzenia z samochodem.  

Kierujący rowerem nie miał prawa poruszania się chodnikiem, co jednoznacz-
nie wynika z przedstawionej powyżej treści art. 33 ust. 5 p.r.d., natomiast jadąc 
z nadmierną prędkością i nienależycie obserwując, co dzieje się na trasie jego ru-
chu, umyślnie naruszył podstawowe zasady bezpieczeństwa (art. 33 ust. 6 p.r.d.), 
nieumyślnie powodując zderzenie pojazdów. 
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Analiza zapisu monitoringu oraz zdjęć ujawniła, że kierujący rowerem mógł 
i powinien był dostrzec otwierany lub otwarty szlaban oraz związany z tym sygnał 
świetlny, znajdując się w odległości ponad 30 m od miejsca zderzenia z samocho-
dem osobowym. Na zdjęciu (ryc. 3) ze wskazanej odległości widać miejsce usta-
wienia słupka z mechanizmem podnoszenia i opuszczania szlabanu oraz ostrze-
gawczą lampą, która emituje pulsujące światło od chwili rozpoczęcia jego podno-
szenia, aż do całkowitego opuszczenia. Zatem rowerzysta z tej pozycji powinien 
dostrzec wskazane urządzenie (w określonej sytuacji szlaban był jeszcze za-
mknięty). 

 
Ryc. 3. Widok w kierunku jazdy rowerzysty znajdującego się 30 m od szlabanu. 

 
Ryc. 4. Widok z pozycji rowerzysty znajdującego się 15 m od szlabanu. 
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Z pozycji widocznej na ryc. 4, oddalonej od szlabanu o 15 m, kierujący rowe-
rem powinien zauważyć przód samochodu osobowego, dojeżdżającego do szla-
banu, a zatem powinien zwolnić i obserwować jego ruch. Z odległości kilkunastu 
metrów od miejsca zderzenia, kierujący rowerem powinien więc rozpocząć łagodne 
hamowanie, które doprowadziłoby do bezkolizyjnego zatrzymania roweru lub od-
powiedniego wydłużenia czasu dojazdu do toru jazdy samochodu, a tym samym 
uniknięcia zderzenia. 

Graniczy zatem z pewnością teza, że kierujący rowerem mógł uniknąć naje-
chania na prawe naroże samochodu osobowego, pod warunkiem jazdy z odpowied-
nio mniejszą prędkością, zbliżoną do prędkości ruchu pieszych, a także stosując 
właściwą obserwacją przedpola jazdy. 

 
Ryc. 5. Widok z pozycji rowerzysty znajdującego się 8 m od szlabanu. 

Wbrew twierdzeniom utrwalonym w materiale dowodowym kierujący samo-
chodem osobowym w określonej sytuacji nie miał obowiązku ustąpienia pierw-
szeństwa rowerzyście poruszającemu się w sposób nieuprawniony chodnikiem. 
Gdyby jednak zauważył szybko nadjeżdżającego rowerzystę, wówczas miałby ob-
owiązek ograniczenia zaufania do jego postępowania. Wypełniając ten obowiązek 
powinien zatrzymać samochód do chwili wyjaśnienia sytuacji. Nie może budzić 
wątpliwości, że kierujący samochodem osobowym, jadąc przecinającym chodnik 
wyjazdem z parkingu na jezdnię, miał obowiązek zachowania szczególnej ostroż-
ności i ustąpienia pierwszeństwa poruszającym się chodnikiem pieszym i upraw-
nionym rowerzystom, a przed wjazdem na jezdnię pojazdom po niej jadącym. Brak 
jest podstaw do twierdzenia, że nie wypełnił on ustawowych wymagań. W ocenie 
autora – w świetle obowiązujących w dniu zdarzenia przepisów z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym – zarzut spowodowania przez kierującego samocho-
dem osobowym marki Opel zdarzenia, wypełniającego znamiona wykroczenia był 
błędny. 
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Natomiast kierujący rowerem a contrario naruszył szereg zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Z formalnego punktu widzenia przez nieuprawnioną 
jazdę chodnikiem popełnił wykroczenie z art. 97 k.w., za które zresztą został uka-
rany w odrębnym postępowaniu. Ponadto kierując rowerem z nadmierną prędko-
ścią, a także nienależycie obserwując przedpole jazdy, zapoczątkował stan zagro-
żenia, który trwał aż do zderzenia, wypełniając tym samym znamiona wykroczenia 
stypizowanego w art. 86 § 1 k.w. 

Konkludując należy podkreślić, że kierujący samochodem miał prawo na za-
sadzie ograniczonego zaufania (art. 4 p.r.d.) zakładać, że inni uczestnicy ruchu będą 
stosować się do przepisów, w szczególności podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Chodzi o to, że pełne zaufanie do innych uczestników ruchu ma miejsce do chwili 
pojawienia się symptomów wskazujących na nieprawidłowe zachowanie. Ze 
względu na prędkość roweru nie można udowodnić kierowcy, że mógł zauważyć 
rowerzystę wcześniej i spóźnił się z podjęciem decyzji o hamowaniu. Zatem jego 
postępowanie pozostawało w zgodzie z wykładnią Sądu Najwyższego, w której 
czytamy: „Jak się powszechnie przyjmuje, przekroczenie przepisów przez innego 
użytkownika drogi zwalnia – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania – osobę 
przestrzegającą przepisy od odpowiedzialności, gdy nie mogła przekroczenia ze 
strony współuczestnika zauważyć lub przewidzieć; dostrzegając przekroczenie lub 
je przewidując, zrobiła wszystko, co było możliwe w danej sytuacji, aby zaistnia-
łemu niebezpieczeństwu przeciwdziałać (tzw. prawidłowość manewrów obron-
nych); nie była w stanie dostosować swego zachowania do powstałych warun-
ków”1. Należy podkreślić, że nawet w sytuacjach wyjątkowych, które zezwalają na 
jazdę rowerem po chodniku, istnieje bezwzględny nakaz skierowany pod adresem 
rowerzystów poruszania się z odpowiednią prędkością. Treść art. 33 ust. 6 p.r.d. 
obowiązującego w dniu wypadku wskazywała, że rowerzysta korzystający z chod-
nika był obowiązany jechać „powoli”, co należało interpretować jako ruch z pręd-
kością zbliżoną do ruchu pieszych. Aktualne brzmienie tego przepisu pozbawia ko-
nieczności dokonywania tej interpretacji, ponieważ od 20 maja br. kierujący rowe-
rem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z pręd-
kością zbliżoną do prędkości pieszego2. 

3. Opinia biegłego 

Celem doprowadzenia do ukształtowania właściwego obrazu przebiegu zda-
rzenia, gwoli uzupełnienia powyższych wywodów, godzi się wspomnieć o opinii 
biegłego, sporządzonej na polecenie organu procesowego. Analiza przebiegu zda-
rzenia zawarta w opinii niestety nie zawierała danych i obliczeń pozwalających na 

                                                           
1 Zob. wyrok z 25 maja 1995 r., II KRN 52/95, „Prokuratura i Prawo”, dodatek OSNPK, nr 10, poz. 5. 
2 Szerzej na temat zmian w ustawie w opublikowanym w bieżącym numerze Diariuszu prawniczym 

(przypis redakcji). 
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weryfikację ustalonej prędkości pojazdów, a także dokładnego ich położenia w cza-
sie bezpośrednio poprzedzającym zderzenie, co ma istotny wpływ na ocenę po-
prawności zachowania kierującego samochodem marki Opel. 

 
Ryc. 6. Widok z góry na miejsce, w którym doszło do zdarzenia (źródło: https://www.geo-
portal.gov.pl/). 

W sprawie zabezpieczono materiał z monitoringu. Porównanie kadrów z za-
pisu wideo (ryc. 7–15) ze zdjęciem satelitarnym (ryc. 6, prowadzi do wniosku, że 
rowerzysta nie poruszał się ze stałą prędkością, przed zdarzeniem wyraźnie zwolnił 
lub nawet mógł się zatrzymać, po czym zaczął kierować się w lewą stronę w celu 
ominięcia samochodu z tyłu, czym wprowadził kierującego samochodem marki 
Opel w błąd. Następnie rowerzysta widząc, że samochód zatrzymuje się, skręcił 
w prawo i podjął próbę ominięcia go z przodu. 

 
Ryc. 7. Biegły wskazał strzałkami położenie pojazdów: żółtą – rowerzystę, czarną samo-
chodu marki Opel, przy czym nie określił odległości rowerzysty od miejsca zderzenia. Od-
ległość tę można ustalić porównując tę rycinę ze zdjęciem satelitarnym – było to ok. 34 m. 
Należy wskazać, że w tym czasie zarówno pozycja samochodu, jak i jego prędkość nie ma 
istotnego znaczenia. 
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Ryc. 8. Według biegłego rowerzysta znajduje się w odległości 9 m od miejsca zderzenia.  

  
Ryc. 9. Według biegłego rowerzysta znajduje się w odległości 6 m od miejsca zderzenia. 

  
Ryc. 10. Według biegłego rowerzysta znajduje się w odległości 3 m od miejsca zderzenia. 

  
Ryc. 11. Według biegłego rowerzysta znajduje się w odległości 1,5 m od miejsca zderzenia.  
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Ryc. 12. Według biegłego rowerzysta znajduje się w odległości 0,7 m. od miejsca zderzenia. 

  
Ryc. 13. Zderzenie pojazdów. 

  
Ryc. 14. Kierujący samochodem marki Opel zareagował natychmiastowym hamowaniem. 

 
Ryc. 15. Pozycja pokolizyjna samochodu marki Opel wskazuje jednoznacznie, że jego kie-
rujący jechał powoli i na zderzenie zareagował bez zwłoki. 
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Rowerzysta o godzinie 16:47:31 (ryc. 7) znajdował się w miejscu odpowiada-
jącym punktowi „A” zaznaczonym na zdjęciu satelitarnym (ryc. 6), po czym o go-
dzinie 16:47:38 (ryc. 9) znalazł się w miejscu „B” wskazanym na tym zdjęciu. Ko-
relując dane utrwalone na zdjęciu satelitarnym z rycinami 4 i 6 należy dojść do 
wniosku, że rowerzysta w ciągu 7 sekund przejechał około 28 m, zatem na tym 
odcinku poruszał się ze średnią prędkością około 14,4 km/h (4 m/s). Jechał więc 
z prędkością dwukrotnie większą od prędkość pieszego poruszającego się szybkim 
krokiem, a zatem nie ma wątpliwości, że jego pojawienie się mogło zaskoczyć kie-
rującego samochodem marki Opel.  

Skoro o godzinie 16:47:38 rowerzysta miał znajdować się w odległości 6 m 
od miejsca kolizji (punkt „C”), a kolizja nastąpiła o godzinie 16:47:42, zatem ro-
werzysta musiał na tym odcinku zmniejszyć prędkość (a niewykluczone, że nawet 
zatrzymać się), ponieważ jego średnia prędkość na tym odcinku wynosiła zaledwie 
nieco ponad 5 km/h. Podejmowanie w takiej sytuacji próby przejechania przed 
przodem samochodu było nie tylko niezgodne z zasadami bezpieczeństwa, ale 
także jawi się jako wysoce ryzykowne.  

Autor analizy nie przedstawił położenia kierującego rowerem między godziną 
16:47:31, a godziną 16:47:38, co ma znaczenie dla oceny taktyki jazdy rowerzysty. 
Wyjaśnienia obwinionego potwierdza także rycina 8, z której już prima facie wy-
nika, że rowerzysta o godzinie 16:47:31 znajdował się w znacznie większej odle-
głości od miejsca kolizji niż samochód marki Opel. Rowerzysta mógł obserwować 
poruszający się samochód, natomiast kierujący samochodem marki Opel nie miał 
możliwości zauważenia rowerzysty. Ponadto z prawych kadrów przedstawionych 
na rycinach 10, 11 i 12, nawet mimo ich małej czytelności, wynika, że rowerzysta 
kilka sekund przed zdarzeniem tylko nieznacznie zmieniał swoje położenie, zatem 
także co najmniej zmniejszył prędkość.  

Nie wiadomo na jakiej podstawie ustalono położenie rowerzysty o godzinie 
16:47:37, skoro na lewej ryc. 8 rowerzysta jest jeszcze niewidoczny, a na prawej 
rycinie obraz jest na tyle nieczytelny, że nie pozwala na dokładne ustalenie jego 
położenia. Podobna sytuacja dotyczy godziny 16:47:38 (ryc. 9). Autor opinii nie 
wykazał także, w jaki sposób ustalił, że rowerzysta w tym czasie przejechał 3 m, 
co ma istotne znaczenie dla zweryfikowania wyjaśnień obwinionego, który twier-
dzi, że rowerzysta wcześniej znacznie zwolnił i mógł nawet się zatrzymać.  

W odniesieniu do pozostałych wartości odległości powstają poważne wątpli-
wości co do prawidłowości wyliczeń poczynionych przez biegłego. Jako przykład 
niech posłuży sytuacja przedstawiona na ryc. 10, na której po raz pierwszy zareje-
strowane zostało przednie koło roweru przez kamerę umieszczoną za wjazdem. Po-
równanie szerokości samochodu Opel Astra (2,013 m z lusterkami) z położeniem 
przedniego koła roweru względem miejsca kolizji pozwala na zakwestionowanie 
tego, że rowerzysta znajdował się w odległości jedynie 3 m od miejsca kolizji – 
odległość ta wynosiła 4,7 m (ryc. 16).  
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Ryc. 16. Ustalenie odległości roweru od samochodu o godzinie 16:47:39.  

Dokładna analiza ryc. 10 wskazuje, że samochód Opel znajdował się już wów-
czas na torze jazdy rowerzysty. Niezrozumiałe jest więc zachowanie rowerzysty, 
który zamiast się zatrzymać lub przejechać za tyłem samochodu, postanowił omi-
nąć ten samochód przejeżdżając przed jego przodem. 

Nie jest również prawdą – co wymaga podkreślenia – że kierujący samocho-
dem Opel nie zwolnił przed wjazdem na chodnik. Z rycin 8–11 wynika jednoznacz-
nie, że pojazd hamował, co potwierdzają włączone światła stop. Analiza nagrania 
wideo również potwierdza, że pojazd marki Opel hamował, w tym także przed 
wjazdem pod szlaban, zatem kwestionowana opinia zawiera nieprawdziwe ustale-
nia.  

Autor opinii nie wyjaśnił również, na jakiej podstawie wnioskuje, że kierujący 
pojazdem Opel powinien zatrzymać się przed wjazdem na chodnik. Obowiązek taki 
nie wynika z żadnego przepisu obowiązującego prawa.  

Analiza ryciny 17 i porównanie tego obrazu ze zdjęciem satelitarnym prowa-
dzi do wniosku, że rowerzysta w chwili dojeżdżania samochodu Opel do szlabanu 
znajdował się w pobliżu pomnika, zatem w odległości nie mniejszej niż 15 m i był 
niewidoczny dla kierującego samochodem. Pobliskie drzewo powoduje, że dla włą-
czającego się do ruchu nie jest widoczny żaden uczestnik ruchu z prawej strony 
w odległości ponad 10 m.  
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Ryc. 17. Widok z pozycji kierującego samochodem marki Opel, który dojeżdża do szlabanu. 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że nawet szybki ruch pieszego stanowi 
nieporównywalnie mniejsze ryzyko kolizyjne od zagrożenia, które może zapocząt-
kować rowerzysta jadący z prędkością zbliżoną do normalnego kroku pieszego. 
Wynika to z faktu, że pieszy w każdej sytuacji jest w stanie zatrzymać się niemal 
w miejscu, a rowerzysta potrzebuje na zatrzymanie dłuższego odcinka drogi. Na 
przykład przy prędkości 1,6 m/s, to jest 5,9 km/h, z uwzględnieniem czasu reakcji 
0,9 s i opóźnienia hamowania 3,8 m/s2, przy użyciu przedniego i tylnego hamulca 
zatrzymanie następuje na odcinku drogi 1,8 m w czasie 1,3 s. Natomiast przy fak-
tycznej prędkości 14,4 km/h (4 m/s) rowerzysta powinien zatrzymać pojazd na od-
cinku 4,4 m, w czasie 1,8 s.3  

4. Podsumowanie 

Kierujący samochodem marki Opel nie był obowiązany przewidywać poja-
wienia się nieuprawnionego uczestnika, jakim był szybko nadjeżdżający z jego pra-
wej strony rowerzysta, który poruszał się chodnikiem. Żadnemu uprawnionemu 
uczestnikowi ruchu chodnikiem (pieszemu – w każdej grupie wiekowej), a także 
powoli jadącemu rowerzyście, kierujący samochodem marki Opel nie mógł – zgod-
nie ze stanem faktycznym – zagrozić.  

Odcinek drogi dzielący rowerzystę od samochodu marki Opel mijającego pod-
niesiony szlaban był wystarczający do zatrzymania roweru wskutek łagodnego ha-
mowania. Zatem brak reakcji rowerzysty stanowi corpus delicti, że zachodzi zwią-
zek przyczynowy między nieprawidłowym zachowaniem kierującego rowerem, 

                                                           
3 Zob. Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego, Kraków 2010, IES, wyd. 2, s. 739. 
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a zaistniałym zdarzeniem. Jawi się natomiast całkowity brak związku przyczyno-
wego między zachowaniem kierującego samochodem marki Opel, które w rzeczy 
samej było prawidłowe, a przedmiotowym wypadkiem drogowym.  

Z rozpoznania sprawy można wywieść następujące trzy tezy:  
1) Co do zasady pierwszeństwu musi towarzyszyć uprawnienie, a zatem kierujący 

samochodem marki Opel wyjeżdżając z parkingu w obszarze szerokości chod-
nika miał obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz uprawnionym ro-
werzystom, a przed wjazdem na jezdnię pojazdom jadącym wskazaną częścią 
drogi. 

2) Kierujący samochodem marki Opel nie miał obowiązku ustąpienia pierwszeń-
stwa kierującemu rowerem, który jechał chodnikiem w sposób nieuprawniony. 

3) Stan zagrożenia zapoczątkował kierujący rowerem i stan ten trwał aż do zderze-
nia pojazdów, ponieważ contra legem poruszał się wzdłuż chodnika, a na doda-
tek jechał z nadmierną prędkością i nienależycie obserwował przedpole ruchu. 
Wskazane zachowanie świadczy o zastosowaniu przez niego zarówno błędnej 
taktyki. 

* * * 

The right of way rules in road traffic must be accompanied by 
entitlements 

 Abstract 
The essential rules of road traffic safety have not changed radically for years but traffic
participants fail to understand especially the limits of responsibilities in close correlation
with entitlements. This is the main reason why the author, illustrating his arguments
with an accident in which a car collided with a bicycle, reminds drivers that leaving
a property they enter the traffic, so they have to yield the right of way to another vehicle
or a road traffic participant provided, however, that this right of way is legally supported
by an entitlement. 
Key words 
Driver, cyclist, pedestrian, pavement, roadway, special care, limited confidence, safe
speed, visibility, state of threat. 
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