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Dotyczy pojazdów  

Pojazdy ciężarowe o maksymalnej dopuszczalnej masie ponad 3,5 tony; ciągniki i maszyny przemysłowe, pojazdy członowe i pociągi 

drogowe ponad 5 ton, za wyjątkiem pojazdów rolniczych, pasażerskich i kempingowych. 

 

Obszar  

Na całym terytorium Szwajcarii. 

 

Zakaz  

W niedziele i święta państwowe, w godzinach od 00:00 do 24:00, 

W nocy od 22:00 do 05:00. 

 

Święta państwowe 2018 

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

30 marca .......................... Wielki Piątek 

2 kwietnia ........................ Poniedziałek Wielkiej Nocy 

10 maja ............................ Wniebowstąpienie 

21 maja ............................ Zielone Świątki 

1 sierpnia.......................... Święto Państwowe 

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

26 grudnia ........................ Dzień Świętego Szczepana 

 

Jeżeli, którykolwiek z wyżej podanych dni nie jest świętem państwowym w jednym z kantonów lub części kantonu, w kantonie tym nie 

obowiązuje zakaz. 

Zakazy ruchu na terytorium kantonu w święta państwowe nie dotyczą ruchu tranzytowego. 

 

Zakaz ruchu obowiązuje również: 

od 29 marca od godziny 22:00  ..................................... do 31 marca do godziny 05:00 

od 31 marca od godziny 22:00  ..................................... do 3 kwietnia do godziny 05:00 

od 9 maja od godziny 22:00 ......................................... do 11 maja do godziny 05:00 

od 19 maja od godziny 22:00  ....................................... do 22 maja do godziny 05:00 

od 31 lipca od godziny 22:00  ....................................... do 2 sierpnia do godziny 05:00 

od 24 grudnia od godziny 22:00  .................................. do 27 grudnia do godziny 05:00 

od 31 grudnia od godziny 22:00  .................................. do 3 stycznia 2019 do godziny 05:00 

 

Przewóz towarów niebezpiecznych 

W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych, pewne ograniczenia w ruchu występują przy korzystaniu z tuneli. 

Specjalne zezwolenia 

Zwolnienia obejmujące całe terytorium Szwajcarii mogą być wydawane przez władze kantonów, przez które odbywa się przewóz lub 

gdzie się rozpoczyna. Przydział takich zwolnień nie leży w gestii kantonów, jeżeli przewóz już ich nie obejmuje. Zezwolenie należy złożyć 

7 dni roboczych przed rozpoczęciem transportu. 

 

Dla pojazdów zagranicznych, urzędem wydającym zezwolenia jest: 

 

Office Fédéral des Routes  

Centre d’intervention Gothard  

PO Box  

CH – 6487 Göschenen  

Tel: (+41 41) 885 03 20  

Fax: (+41 41) 885 03 21  

e-mail: sonderbewilligung@astra.admin.ch  

URL: www.sonderbewilligung.ch 

 

Ograniczenia w nocy 

Na terytorium Szwajcarii zakazane jest poruszanie wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony w godzinach od 22:00 do 05:00 (z wyjątkiem 

przewozu osób). 
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