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Dotyczy pojazdów  

Pojazdy towarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 7,5 tony. 

 

Obszar  

W całym kraju. 

 

Zakaz  

W każdą niedzielę w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, październiku, listopadzie i grudniu w godzinach od 09:00 do 22:00 oraz w każdą 

niedzielę w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu w godzinach od 07:00 do 22:00. 

W święta państwowe i dni o dużym natężeniem ruchu 

 

Święta państwowe i dni o dużym natężeniem ruchu w godzinach 

1 stycznia………………………………………………………………………………...09:00-22:00 

6,7, 14,21,28  stycznia ................................................................................................... 09:00-22:00 

4, 11, 18, 25 lutego……………………………………………………………………….09:00-22:00 

4, 11,18,25 marca………………………………………………………………………...09:00-22:00 

30 marca……………………………………………………………………………….…14:00-22:00 

31 marca………………………………………………………………………………….09;00-16:00 

1, 2, 8, 15, 22, 25, 29 kwietnia…………………………………………………………...09:00-22:00 

3 kwietnia………………………………………………………………………………...09:00-14:00 

1, 6, 13, 20, 27 maja……………………………………………………………………...09:00-22:00 

2 czerwca…………………………………………………………………………………08:00-22:00 

3, 10, 17, 24 czerwca…………………………………………………………………......07:00-22:00 

30 czerwca………………………………………………………………………………..08:00-16:00 

1, 8, 15, 22, 29 lipca………………………………………………………………………07:00-22:00 

7, 14, 21 lipca……………………………………………………………………………..08:00-16:00 

27 lipca……………………………………………………………………………………16:00-22:00 

28 lipca……………………………………………………………………………………08:00-22:00 

3 sierpnia………………………………………………………………………………….14:00-22:00 

4, 11, 15 sierpnia…………………………………………………………………………..08:00-22:00 

5, 12, 19, 26 sierpnia………………………………………………………………………07:00-22:00 

2, 9, 16, 23, 30 września…………………………………………………………………..07:00-22:00 

7, 14, 21, 28 października…………………………………………………………………09:00-22:00 

1, 4, 11, 18, 25 listopada…………………………………………………………………..09:00-22:00 

2, 8, 9, 16, 23, 25, 26, 30 grudnia…………………………………………………………09:00-22:00 

22 grudnia…………………………………………………………………………………09:00-14:00 

 

 

Jeśli ciągnik z zestawu drogowego porusza się bez naczepy, ograniczenie wagowe podane powyżej dotyczy wyłącznie ciągnika; jeśli ciągnik 

nie jest przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków, rozpatruje się wówczas masę własną pojazdu. 

  

Dla pojazdów przyjeżdżających z innych państw lub z Sardynii mających dokumentację potwierdzającą pochodzenie ładunku, początek 

zakazu jest przełożony o 4 godziny. W przypadku, kiedy pojazd przyjeżdża z zagranicy z tylko jednym kierowcą, którego dzienny czas 

odpoczynku, jest określony w zarządzeniu EEC 561/2006 i nakłada się z tym czterogodzinnym okresem,  początek odłożonego 

rozpoczęcia zakazu zacznie się z  chwilą zakończenia dziennego odpoczynku kierowcy. 

 

Dla pojazdów jadących do innego państwa, mających dokumentację poświadczającą przeznaczenie ładunku, koniec zakazu jest przesunięty 

do przodu o dwie godziny. Dla jadących do Sardynii, mających dokumentację poświadczającą miejsce przeznaczenia ładunku, zakaz jest 

przesunięty o 4 godziny. 

 

Zakaz ruchu jest skracany o cztery godziny dla pojazdów przewożących towary w eksporcie i jadących do krajowych dworców lotniczych 

(w Bolonii, Padwie, Weronie - Q. Europe, Turynie, Orbassano, Rivalta Scrivia, Rento, Novara, Domodossola i Parma – Fontevivo) oraz 

terminali intermodalnych (Busto Arsizio, Mediolan-Rogoredo oraz stacji rozrządowej Mediolan). Powyższe dotyczy również pojazdów 

przewożących puste jednostki (kontenery, nadwozia wymienne, naczepy) z przeznaczeniem eksportu przez te same terminale i stacje w 

celu załadowania ich na wagony kolejowe. 

Wszystkim pojazdom wymienionym powyżej muszą towarzyszyć dokumenty (dokument nadania) poświadczające przeznaczenie 

towarów. 

 

Dla pojazdów poruszających się po terytoriom Sardynii, które przybyły z innego regionu kraju i które mają dokumentację poświadczającą 

pochodzenie ładunku, początek zakazu jest przełożony o 4 godziny. Identyczne uchylenie zakazu ruchu ma zastosowanie dla pojazdów 



poruszających się w Sycylii, które przybyły promem z innego regionu kraju (z wyjątkiem przybywających z Kalabrii), jeśli posiadają 

odpowiednią dokumentacją poświadczającą pochodzenie ładunku. 

Ograniczenia ruchu nie mają zastosowania do pojazdów w Sardynii, które przemieszczają się bezpośrednio do portu w celu wjazdu  na 

prom kierujący się do innego regionu Włoch, pod warunkiem, że będą one wyposażone w odpowiednią dokumentację poświadczającą 

przeznaczenie ładunku a także booking lub bilet na prom. Identyczne zwolnienie z zakazu dotyczy pojazdów w Sycylii, które będą 

poruszać się promem do innego regionu z wyjątkiem Kalabrii. 

Rozpatrując problemy spowodowane zwiększeniem ruchu przez autostradę Salerno-Reggio Kalabria i problemy związane z operacjami 

promowymi z i do Kalabrii i z wyjątkami podanymi powyżej, początek i koniec ograniczeń są opóźnione i przeniesione odpowiednio o 

dwie godziny dla pojazdów przyjeżdżających z lub jadących do Sycylii, jeśli kierowcy mają dokumentację poświadczającą przeznaczenie 

ładunku. 

Przez wzgląd na powyższe regulacje należy dodać, że pojazdy przybywające z lub jadące do Republiki San Marino lub Watykanu są 

uważane jako pojazdy przybywające z terytorium wewnątrz- krajowego. 

 

Wyjątki: 

pojazdy ratunkowe, 

pojazdy wojskowe i policyjne, 

pojazdy należące do firm, które są właścicielami dróg lub posiadających koncesję – w przypadku pilnej potrzeby transportu, 

pojazdy służb miejskich noszące oznaczenie „Miejski Urząd Ruchu”, 

pojazdy Ministerstwa Poczty i Telekomunikacji noszące oznaczenie „PT” lub ,,Italia mail”, 

pojazdy radia/telewizji – w przypadku pilnej potrzeby, 

pojazdy przewożące paliwo w celu dystrybucji i konsumpcji, 

pojazdy przewożące zwierzęta na wystawy i konkursy, które odbędą się w ciągu następnych 48 godzin lub miały miejsce w poprzednich 48 

godzinach, 

pojazdy przewożące towary żywnościowe dla zaopatrzenia samolotów, lub silniki i części zamienne dla samolotów, 

pojazdy przewożące towary żywnościowe dla zaopatrzenia marynarki handlowej, które ujęte są w odpowiednich dokumentach, 

pojazdy dostarczające wyłącznie prasę, 

pojazdy dostarczające wyłącznie produkty medyczne, 

pojazdy przewożące tylko mleko (za wyjątkiem mleka konserwowanego o długim okresie przydatności do spożycia), te pojazdy muszą być 

wyposażone w zielone tablice o szerokości 50 cm i o 40 cm wysokości z małą czarną literą ,,d”  o wysokości 20 cm, umieszczone w 

widoczny sposób na z przodu i z tyłu pojazdu,   

pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się w ramach umowy ATP,  

pojazdy rolne, 

cysterny przewożące wodę do użytku domowego, 

pojazdy wykorzystywane do oczyszczania septycznego zbiorników i kanalizacji, 

pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się, jak owoce i warzywa, świeże mięso i ryby, kwiaty cięte, świeże produkty nabiałowe, oraz 

przewożące żywy inwentarz w celach rzeźnych lub przywozu z zagranicy, a także półprodukty po uboju zwierząt, kurcząt z hodowli, 

świeże produkty mleczne, świeże mleko - te pojazdy muszą być wyposażone w zielone tablice o szerokości 50 cm i o 40 cm wysokości z 

małą czarną literą ,,d” o wysokości 20 cm, umieszczone w widoczny sposób z przodu i z tyłu pojazdu, 

Pojazdy powracające do siedziby firmy pod warunkiem, że odległość nie jest większa niż 50km (do siedziby firmy). 

 

Następujące pojazdy są także wyłączone, jeśli posiadają zezwolenia dostarczone przez prefekta: 

pojazdy przewożące rzeczy, które stosownie do ich właściwości lub czynników klimatycznych lub sezonowości są podatne do gwałtownego 

pogorszenia, które muszą być szybko przewiezione z miejsca produkcji do miejsca składowania lub sprzedaży oraz pojazdy używane do 

przewozu paszy dla zwierząt, 

pojazdy  przewożące  rzeczy w przypadku  absolutnej konieczności lub  w nagłego wypadku, 

pojazdy rolne służące do przewozu towarów, podróżujące po krajowych drogach. 

 

Te dwie kategorie pojazdów muszą być wyposażone w zieloną tablicę o szerokości 50 cm i 40 cm wysokości z małą czarną literą ,,a” o 

wysokości 20 cm, umieszczoną w widoczny sposób na przedzie i na tyle pojazdu. 

 

Specjalne zezwolenia 

Prefektowie mogą także wydać tymczasowe zezwolenie ważne nie dłużej niż 4 miesiące dla zaopatrzenia imprez publicznych, giełd  lub 

wydarzeń kulturalnych. 

 

Wnioski o zezwolenia należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem (na 10 dni) na ręce prefektury regionu początku podróży. Prefektura 

może, po sprawdzeniu ważności i pilności podanych powodów w związku z lokalnymi i ogólnymi warunkami drogowymi wydać zezwolenie 

określające: okres ważności mniejszy niż 6 miesięcy (kilkudniowy okres dozwolony jest wyłącznie, jeżeli długość wykonywanego przewozu 

tego wymaga); numer rejestracyjny pojazdu, miejsce początkowe i końcowe; przewożony materiał. 

 

Dla pojazdów zagranicznych, wnioski o zezwolenie muszą być kierowane przez nadawcę lub odbiorcę towarów na ręce prefektury regionu, 

w którym nastąpi wjazd na terytorium Włoch. Obok powodów związanych z pilnością i łatwo psującym charakterem towarów, prefekci 

muszą brać pod uwagę odległość do miejsca końcowego, rodzaj przewozu oraz rozlokowanie odpowiednich służb na granicach. Przez 

analogię dla pojazdów przyjeżdżających z lub udających się do Sycylii,  prefektury  muszą  wziąć pod uwagę  trudności  powstające w 

wyniku specyficznej sytuacji. 

W czasie zakazu ruchu prefektury, na których terytorium ulokowane są posterunki celne, mogą zezwalać na stałe, na ruch pojazdów 

przybywających z zagranicy aż do parkingów (autoportów) znajdujących się w pobliżu granicy. 

 

 

 

 



DODATKOWE OGRANICZENIA RUCHU 

Dotyczy pojazdów 

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne klasy 1 bez względu na ich wagę. 

Obszar  

W całym kraju. 

Zakaz  

W święta państwowe (wskazane powyżej), w weekendy od 26 maja do 9 września włącznie, od soboty od godziny 8:00 do niedzieli do 

24:00. 

 

 

Wyjątki  

pojazd może się poruszać pod warunkiem udowodnienia, że transport jest niezbędny do zachowania prac o znaczeniu narodowym lub w 

razie wyższej konieczność, 

zezwolenia na przejazd będzie wydane i ograniczenie do przejazdu drogami o niskim natężeniu ruchu  

i jak najkrótszą marszrutą, 

w te dni, w których ruch turystyczny będzie wzmożony, przejazd pojazdów nie będzie możliwy pomimo przypadków wskazanych powyżej. 

 

Święta państwowe 2018 

1 stycznia ......................... Nowy Rok 

6 stycznia ......................... Trzech Króli 

1 kwietnia ........................ Wielkanoc 

2 kwietnia ........................ Poniedziałek Wielkanocny 

25 kwietnia ...................... Święta państwowe 

1 maja .............................. Dzień pracy 

2 czerwca ......................... Dzień Republiki 

15 sierpnia ........................ Boże Ciało 

1 listopada ........................ Święto zmarłych 

8 grudnia .......................... Święto państwowe 

25 grudnia ........................ Boże Narodzenie 

26 grudnia ........................ Drugi dzień Bożego Narodzenia 
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