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Krzysztof PRZYSTUPA 

OGRANICZENIA W RUCHU POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH  

NA TERENIE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 

 

W artykule przedstawiono problem ograniczenia ruchu pojazdów. Poruszony problem naświetlono z punktu widzenia  

handlu, przewoźnika oraz mieszkańca miasta, w którym wprowadzono ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych. 

Przedstawiono metodę oceny wpływu takiej decyzji na rozwój tych grup i jej wyniki. Na tym tle pokazano wybrane lokalne 

przykłady rozwiązań ograniczających ruch stosowane w Unii Europejskiej. Następnie pokazano przykład ograniczeń czaso-

wych w ruchu odnoszących się do terenu wybranych państw. W kolejnym kroku, zaprezentowano ograniczenia lokalne  

w postaci obecnie obowiązujących regulacji dla transportu tranzytowego i docelowego wynikające z prawnych ograniczeń na 

terenie Polskich miast: Warszawy, Łodzi, Lublina, Wrocławia, Legnicy, Ełku, Łomży, Poznania, Torunia, Gliwic, Nowej Soli, 

Płocka, Suwałk i Sopotu. Jako ostatni element systemu ograniczenia ruchu zaprezentowano ogólnopolskie ograniczenia  

czasowe. Na zakończenie przedstawiono opisowe wnioski wynikające z analizy problemu.  

 

WSTĘP 

Współczesne polskie miasta coraz częściej spotykają się  
z problemem zatłoczenia miejskich systemów transportowych. 
Przyczyn takiego stanu należy szukać w dwóch źródłach: w dyna-
micznym rozwoju społeczeństwa i niewystarczającym rozwoju 
systemu transportowego. Stan taki nieuchronnie prowadzi do po-
gorszenia jakości powietrza, zwiększenia hałasu ale także do spad-
ku mobilności mieszkańców oraz zmniejszenia bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym[3]. Najważniejsza cechą transportu jest pokony-
wanie istotnych odległości w sieciowej strukturze połączeń. Oczywi-
stym jest, że potraktowanie tych cech jako pewnych celów działania 
powinno doprowadzić do optymalnego rozwoju aglomeracji miej-
skiej. Niestety, prawie każde usprawnienie systemu komunikacji, 
które może być zastosowane i ma szansę przynieść konkretne 
korzyści wiąże się z nakładem dużych środków finansowych[4]. 
Jednym ze stosunkowo tanich rozwiązań jest administracyjne wy-
prowadzenie ruchu tranzytowego samochodów z terenu miasta. 

1. TRANZYT W MIASTACH  

Rozwój komunikacyjny miasta wynika z potrzeby przewozu  
ładunków o różnym charakterze. Mogą to być materiały stanowiące 
zaopatrzenie dla przedsiębiorstw, żywność dla mieszkańców czy 
inne towary użytkowe. Istotną grupę stanowią paliwa. Wszystkie  
te ładunki mogą stanowić transport docelowy do miasta. Z drugiej 
strony o rozwoju komunikacyjnym może decydować wywóz towarów 
z miasta do podmiotów znajdujących się poza jego granicami.  
Trzecim rodzajem transportu jest tranzyt, rozumiany jako przewóz 
ładunków przez określone terytorium nie będące miejscem docelo-
wym dostawy. Przyczynami wymuszającymi rozwój szeroko  
rozumianej infrastruktury komunikacyjnej są[2]: 
– Rosnąca liczba ludności. 
– Koncentracja przemysłu. 
– Rozwój handlu elektronicznego. 
– Wydłużenie aktywności dobowej. 
– Zwiększenie obszaru miasta. 
– Rosnące wymagania klientów. 

Wśród uczestników systemu transportowego można wskazać 
trzy grupy: 
– Podmioty handlu łącznie z centrami logistycznymi. 
– Dostawcy (producenci) i przewoźnicy. 
– Mieszkańcy. 

 
Każda z tych grup wykazuje pewien poziom świadomości  

i wykazuje oprócz własnych interesów zrozumienie interesu ogółu. 
Każda grupa uważa, że korzystnym jest aby tranzyt odbywał się po 
obwodnicy. Istotna różnica poglądów ujawnia się w reakcji na po-
mysł wprowadzenia administracyjnych ograniczeń w ruchu.  
W przypadku wprowadzenia rozwiązań systemowych każda z grup 
postrzega swoje potrzeby jako nadrzędne, a te często są sprzeczne  
z celem pierwotnym. Z jednej strony wszyscy zgodnie twierdzą,  
że ruch tranzytowy nie powinien być prowadzony przez centrum 
miasta, ale już wynikający z tego wzrost kosztów transportu, prze-
kładający się ostatecznie na wzrost cen lub zmniejszenie marży jest 
nieakceptowany. Innym budzącym niezadowolenie mieszkańców 
efektem ograniczeń może być zmieszenie dostępności artykułów. 
Wydaje się, że można temu prosto przeciwdziałać przez utrzymy-
wania wyższych stanów magazynowych, ale to rozwiązanie nie-
chętnie widziane  jest przez podmioty handlu. Przewoźnicy i do-
stawcy chętnie zrezygnują z długiego czasu przejazdu przez zatło-
czone ulice miast, ale już mniej optymistycznie odnoszą się do 
płatnych obwodnic. Ich reakcje jednak, nie zawsze są oczywiste. 
Przykładem może być tu Lublin. Ruch tranzytowy został wyprowa-
dzony na nieodpłatną obwodnicę. Po wprowadzeniu odpłatności  
za przejazd obwodnicą nie zanotowano wzrostu ruchu tranzytowego 
w mieście[1]. W Tab. 1 pokazano wyniki analizy SWOT wykonanej 
dla zdefiniowanych grup. Mimo bardzo skrajnych ocen będących 
głównie wynikiem subiektywnego odnoszenia się do problemu 
widać, że problem wyprowadzenia ruchu na obwodnicę jest bardzo 
ważny. Świadczy o tym także zaplanowana na lata 2014-2023 
budowa 57 obwodnic miejskich. Cel ten jest realizowany poprzez 
rozwój jednej z trzech strategii: promienisto-pierścieniowej, wyklu-
czającej pierścienie poza centrum oraz liniowej[1]. 
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Tab. 1. Wynik analizy SWOT oddziaływania administracyjnego ograniczenia ruchu na terenie miasta  
Podmioty handlu łącznie z centrami logistycznymi 

 Pozytywne 
Mocne strony 

Negatywne 
Słabe strony 

C
ec

hy
 w

ew
nę

tr
zn

e 
gr

up
y:

 
- racjonalizacja dostaw, 
- skrócenie czasu przejazdu. 

 

- falowanie (kumulacja i martwe okresy) dostaw, 
- zróżnicowanie środków transportu własnego, 
- konieczność perspektywicznego planowania, 
- wzrost kosztów, 
- mniejsze możliwości automatyzacji, 
- przerwy w dostępności towarów, 
- konieczność zwiększenia powierzchni magazynowych. 

 Szanse Zagrożenia 

C
ec

hy
  

ze
w

nę
tr

zn
e 

sy
st

em
u:

 

- rozwój się dostaw na życzenie, 
- budowa efektywnego systemu dostaw miejskich. 

- wzrost kosztu dostaw, 
- wzrost czasu czynności nieefektywnych, 
- zbyt małe zapasy magazynowe. 

Dostawcy (producenci) i przewoźnicy 

 
Pozytywne 

Mocne strony 
Negatywne 
Słabe strony 

C
ec

hy
 

w
ew

nę
tr

zn
e 

gr
up

y:
 

- skrócony czas przejazdu w strefie ograniczeń. 

- przeładunki ręczne w wyniku zastosowania środków o mniejszej 
ładowności, 
- różnorodność środków transportowych, 
- wzrost kosztów transportu. 

 Szanse Zagrożenia 

C
ec

hy
 

ze
w

nę
tr

zn
e 

 s
ys
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m

u:
 

- rozwój magazynów logistycznych, 
- rozwój pośredników logistycznych, 
- nocne dostawy. 

- ryzyko wystąpienia kar umownych z powodu nieterminowych 
dostaw, 
- trudności w realizacji dostaw do kilku odbiorców, 
- zmniejszona możliwość optymalnego wykorzystania środków 
transportu. 

Mieszkańcy 

 
Pozytywne 

Mocne strony 
Negatywne 
Słabe strony 

C
ec

hy
 

 w
ew

nę
tr

zn
e 

gr
up

y:
 - niższe natężenie hałasu, 

- mniejsze zadymienie, 
- łatwiejsze poruszanie się. 

- zmniejszenie dostępności towarów. 

 Szanse Zagrożenia 

C
ec

hy
 

ze
w

nę
tr

zn
e 

sy
st

em
u:

 

- zmniejszenie ilości dużych samochodów. 

- wzrost cen towarów i usług, 
- nocne dostawy, 
- wzrost dynamiki ruchu, 
- wzrost liczby małych samochodów dostawczych. 

 

2. METODY OGRANICZENIA RUCHU TRANZYTOWEGO 

2.1. Metody stosowane na świecie 

W celu wyprowadzenia tranzytu z miasta w krajach Europy sto-
suje się podział miasta na strefy. Rozwiązanie takie w Polsce jest 
znane np. w zakresie parkowania. Miasto jest dzielone na kilka 
oznakowanych stref. W każdej ze stref mogą poruszać się ściśle 
zidentyfikowane pojazdy. Identyfikacja polega na wyposażeniu 
pojazdu w kolorową naklejkę lub inny znak graficzny zawierający 
numer rejestracyjny. Dedykowane naklejki przyznawane są po 
spełnieniu norm czystości spalin samochodu. Dzięki tak opisanym 
regułom można określić, które pojazdy mogą poruszać się na wy-
znaczonym obszarze i wyeliminować z ruchu te o zbyt wysokiej 
emisji. Niezastosowanie się do przedstawionych wymagań skutkuje 
znacznym mandatem karnym. Opisane rozwiązanie wprowadzono 
w Niemczech np. Berlin, Bonn, Hanover. Przedstawione rozwiąza-
nie promuje mieszkańców jako grupę uczestników transportu miej-
skiego, gdyż główną korzyść z jego zastosowania odczuwają wła-
śnie oni. Jest nią zdecydowanie czystsze powietrze i mniejsze 
natężenie ruchu ułatwiające codzienne poruszanie (Tab. 1). 

Innym sposobem zniechęcającym do wjazdu do centrum mia-
sta jest pobieranie opłaty za wjazd (strefa płatnego wjazdu). Najbar-
dziej znaną tego typu strefą jest londyńska Congestion Charge 
Zona. Polega ona na wskazaniu obszaru, za wjazd na teren którego 
należy uiścić opłatę. W przypadku Londynu jest to 11,50£. Opłata 
pobierana jest od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 7:00 
a 18:00, z wyłączeniem świąt państwowych i dni od 25 grudnia  
do 1 stycznia. Po dokonaniu opłaty pobieranej przez stronę interne-
tową lub przez telefon w jej ramach można do strefy wjeżdżać i ją 
opuszczać dowolną ilość razy w ciągu jednego dnia. Opłatę można 
uiścić także przed północą następnego dnia podlegającego opłacie, 
ale wtedy wynosi ona 14£. Należność za wjazd można uiścić po 
zakończeniu płatnego dnia, ale przed rozpoczęciem następnego. 
Możliwa jest wcześniejsza rejestracja w systemie elektronicznym 
jako użytkownika strefy. Rejestracja umożliwia pobieranie opłaty  
w sposób automatyczny, oczywiście w obniżonej wartości. Rozwią-
zanie londyńskie jest dość skomplikowane, głownie ze względu na 
zróżnicowanie ceny i sposobu dokonywania opłaty. Zaletą tego 
rozwiązania jest brak całkowitego zakazu wjazdu oraz nie występo-
wanie limitu pojazdów uczestniczących w ruchu w danej strefie. 
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Często spotykanym rozwiązaniem jest utworzenie strefy ogra-
niczonej prędkości. Wszystkie pojazdy poruszające się w tej strefie 
nie mogą przekroczyć wyznaczonej prędkości np. 30km/godz. Tego 
typu rozwiązanie jest szczególnie skuteczne w połączeniu ze strefą 
płatnego wjazdu. 

Oddzielnym rozwiązaniem zmierzającym do ograniczenia ru-
chu są popularne czasowe ograniczenia stosowane na terenie 
całego kraju. Przykład takich ograniczeń pokazano na Rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Ograniczenia godzinowe na terenie wybranych państw Unii 
Europejskiej (http://etransport.pl/zakaz_ruchu) 

 
Ograniczenia okresowe i zakazy ruchu wybranych rodzajów 

pojazdów na drogach mają inny cel niż dotychczas przedstawiane. 
Jest nim zmniejszenie natężenia ruchu w dni ustawowo wolne od 
pracy, w dzień je poprzedzający oraz w czasie wakacyjnych week-
endów. Rozwiązanie to ma również na celu zmniejszenia liczby 
wypadków. 

2.2. Metody stosowane w Polsce 

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Pol-
sce jest 915 miast. Ograniczenia w ruchu tranzytowym dotyczą tylko 
14 są to: Warszawa, Łódź, Lublin, Wrocław, Legnica, Ełk, Łomża, 
Poznań, Toruń, Gliwice, Nowa Sól, Płock, Suwałki oraz Sopot (Rys. 
2). 
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Rys. 2. Miasta na terenie Polski z ograniczeniem w ruchu tranzyto-
wym wraz z liczbą ludności (2015r)  

Obszar miasta Warszawa 

Zakaz ruchu dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi-
tej powyżej 16 ton w godzinach od 7:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 
20:00. Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji war-
szawskiej odbywa się po wyznaczonej sieci dróg objazdowych, są 
to drogi krajowe nr 50, 62 oraz 60. Rozporządzenie Prezydenta 
Warszawy dopuszcza zwolnienie z zakazu na podstawie identyfika-
torów C16, o które ubiegać się mogą przedsiębiorstwa kolporter-
skie, kurierskie oraz realizujące inwestycje na terenie miasta,  
a także inne podmioty w przypadkach uzasadnionych koniecznością 
zachowania procesów technologicznych. Ograniczenie w ruchu 
zrealizowane jest przez wykorzystanie znaków drogowych [6]. 

Obszar miasta Łódź 

Od 2016 roku na teren miasta Łódź nie mają możliwości wjaz-
du pojazdy powyżej 12 ton. Możliwy jest wjazd takich pojazdów 
podczas realizacji dostaw docelowych. Ograniczenie w ruchu zreali-
zowane jest przez wykorzystanie stosownych znaków drogowych[7]. 

Obszar miasta Lublin 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na terenie miasta Lublin wpro-
wadzono całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 ton. Od tego dnia aby wjechać na teren mia-
sta należało wcześniej uzyskać zezwolenie C1 wydawane przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Następnie w dniu 31 stycznia 
2017 po konsultacjach społecznych i licznych protestach przewoź-
ników oraz dostawców złagodzono przepisy. Obecnie możliwy jest 
wjazd na teren Lublina z dostawami celowymi, pojazdów do punk-
tów obsługi technicznej i eksploatacyjnej oraz do Urzędu Celnego,  
a także do siedziby firmy lub na miejsce parkingowe. Pojazdy, które 
nie spełniają opisanych warunków mogą ubiegać się o wydanie 
zezwolenia C1. Złagodzenie przepisów pozwoliło na zmniejszenie 
liczby wydawanych zezwoleń. Realizacja przedstawionego Zarzą-
dzenia pozwoliła na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta 
na jego obwodnicę. Przypadek miasta Lublin jest o tyle ciekawy,  
że pojazdy wjeżdżające do miasta drogą wojewódzką 835 wyłączo-
ne są z zakazu tranzytu (Rys. 3). Wynika to z braku połączenia 
drogi 835 z obwodnicą Lublina S12-S19[8]. 

 

835

835

835

 
Rys. 3 Obwodnica Lublina i wjazd drogą 835, który jest wyłączony  
z zakazu tranzytu  

Obszar miasta Wrocław 

Ograniczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia wynikają  
z rozmieszczonych znaków B-5 zakazu wjazdu. Dotyczą pojazdów 

http://etransport.pl/zakaz_ruchu
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o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton. Pojazdy powyżej 
18 ton mogą wjeżdżać do centrum poza porą szczytów komunika-
cyjnych. Przedziały czasowe zezwalające na wjazd samochodów 
ciężarowych to godziny 4:00-6:00, 9:00-11:00, 20:00-22:00. Tranzyt 
powinien odbywać się Autostradową Obwodnicą Wrocławia.  
W przypadku docelowego miejsca podróży zlokalizowanego  
w obrębie strefy 18 ton, Wydział Inżynierii Miejskiej wydaje zezwo-
lenia na niestosowanie się do znaków B-5. Wniosek o wydanie 
zezwolenia dostępny jest na stronach internetowych: 
www.wroclaw.pl [5]. 

Obszar miasta Legnica 

Prezydent Legnicy podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu 
wjazdu na teren całego miasta samochodów ciężarowych od 21 
listopada 2016 roku. W uzasadnieniu podano, że ograniczenie 
poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, usprawni komunikację 
miejską, a także poprawi przepustowość oraz przeciwdziała degra-
dacji dróg. Wprowadzono całkowity zakaz wjazdu do miasta dla 
ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Z ograniczenia wyłączone są 
jedynie pojazdy służb miejskich, pojazdy realizujące usługi na tere-
nie miasta i zjeżdżające do siedziby firm położonych na terenie 
Legnicy. Złamanie zakazu skutkuje mandatem podobnie jak  
w pozostałych miastach Polski. Kierowcy ciężarówek mogą korzy-
stać z trzech alternatywnych tras tranzytowych: drogi krajowej nr 3, 
drogi krajowej nr 36 i autostrady A4 [9]. 

Obszar miasta Ełk 

Obecnie zrealizowano projekt zamknięcia miasta dla wszyst-
kich pojazdów powyżej 14 ton dopuszczalnej masy całkowitej. Znaki 
zakazu wjazdu są już ustawione na wszystkich drogach wjazdo-
wych. Ruch samochodów ciężkich ma odbywać się po obwodnicy 
miejskiej. Aktualnie poza Urzędem Miasta nie są dostępne szczegó-
łowe przepisy regulujące ten problem. Całość tej kwestii reguluje 
oznakowanie ustawione na drogach. 

Obszar miasta Łomża 

Zakaz przejazdu przez Łomżę samochodów ciężarowych  
o masie powyżej 10 ton obowiązuje w nocy w godzinach od 22:00 
do 5:00. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów poruszających się w ruchu 
lokalnym, czyli do Łomży i z Łomży oraz pojazdów zarejestrowa-
nych na terenie powiatu łomżyńskiego, a jedynie pojazdów przejeż-
dżających przez Łomżę tranzytem. Informacje przedstawione powy-
żej wynikają ze znaków umieszczonych w newralgicznych punktach 
systemu komunikacyjnego. Ograniczenia w głównej mierze wynikają 
ze stanu technicznego mostu, na którym skupia się główny ruch 
(Rys. 4). Miasto nie przewidziało procedury zwolnień lub innych 
ułatwień dla przewoźników. 
 

 
Rys. 4 Oznakowanie wjazdu do Łomży drogą krajową nr 61, przez 
most o nie najlepszym stanie technicznym 

Obszar miasta Poznań 

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje zakaz wjazdu dla samo-
chodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekracza-

jącej 16 ton w godzinach 7:00-9:00 oraz 14:00-18:00. Ograniczenia 
w ruchu ciężkich samochodów w Poznaniu bardzo mocno osadzone  
są w realiach wynikających z prawa o ruchu drogowym. Szczegóło-
we informacje dostępne na stronie Zarządu Dróg Miejskich  
w Poznaniu. 

Obszar miasta Toruń 

W tym mieście obowiązuje czasowy zakaz wjazdu pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej  
18 ton. Ograniczenia dotyczą godzin: 6:00-9:00 oraz 13:00-19:00. 
Przy czym pojazdy, które wjechały poza wskazanymi godzinami 
mogą poruszać się po terenie miasta. Zakaz ten nie dotyczy auto-
busów oraz następujących pojazdów trwale oznakowanych: Policji, 
Wojska, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Drogo-
wego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowni-
czego, Pogotowia Energetycznego oraz służb miejskich podczas 
wykonywania czynności służbowych oraz innych podmiotów prowa-
dzących działania w trybie niezwłocznym. Zakaz ten nie dotyczy 
również pojazdów posiadających zezwolenie Miejskiego Zarządu 
Dróg w Toruniu [10]. Zasady wydawania zezwoleń reguluje stosow-
ny, wielostronicowy regulamin dostępny pod adresem: 
http://mzd.torun.pl/n,310,torun-bez-tirow.html. 

Obszar miasta Gliwice 

Zgodnie z Zarządzeniem PM-1830/2011 Prezydenta Miasta 
Gliwice Od 10 kwietnia 2012 roku wprowadzony został godzinowy 
zakaz wjazdu do miasta samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej 12 ton. Zakaz wjazdu obowiązuje w godzinach: 
00:00-04:00, 06:00-10:00, 14:00-18:00. Zezwolenie na wjazd do 
centrum Gliwic jest bezpłatne i można je uzyskać po spełnieniu 
kryteriów zawartych w dokumencie „Zasady wjazdu do centrum 
miasta Gliwice dla samochodów ciężarowych powyżej 12 ton DMC” 
i złożeniu wniosku w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. Szcze-
gółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu: 
http://www.zdm.gliwice.pl/strona.php?s=25. 

Obszar miasta Nowa Sól 

W Nowej Soli od 7 maja 2012 roku obowiązuje nowa organiza-
cja ruchu. Tranzyt samochodów ciężarowych powyżej 15 ton, został 
zablokowany poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych. 
Dopuszczono jedynie wjazd pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 15 ton świadczących usługi komunalne.  

Obszar miasta Płock 

Od soboty 8 sierpnia 2015 roku na wybranych ulicach Płocka 
wprowadzono ograniczenia w ruchu dla pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne oraz dla pojazdów ciężarowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej przekraczającej 8 i 16 ton. Wjazd jest 
możliwy wyłącznie w oparciu o zezwolenie i identyfikator – C8, C16, 
N i N16 (Rys. 5). Wydanie zezwolenia jest bezpłatne. Został opra-
cowany specjalny Regulamin wydawania i użytkowania zezwoleń. 
Określa on warunki, po spełnieniu których wnioskodawca uzyska 
przedmiotowe zezwolenie. Zezwolenie wydawane jest w postaci 
identyfikatora do umieszczenia za szybą po lewej jego stronie we-
wnątrz pojazdu. Dodatkowo możliwy jest przejazd przez miasto 
pojazdów objętych ograniczeniami po ulicach nie objętych nimi tzw. 
„korytarzami komunikacyjnymi”. Na stronie internetowej: 
http://plock.eu/pl/wydawanie_zezwolen_upowazniajacych_ przewo-
znikow_do_poruszania_sie_w_wylaczonych_strefach.html jest 
możliwość pobrania niezbędnych dokumentów: Regulaminu „Stop 
Tirom”, mapy ograniczeń, wniosku oraz wzoru oświadczenia [11].

  

http://www.zdm.gliwice.pl/strona.php?s=25
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Rys. 5. Identyfikatory wydawane w Płocku. Zezwolenie na porusza-
nie się pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej a) powyżej  
8 ton, b) powyżej 16 ton c) do 16 ton przewożącym towary niebez-
pieczne d) powyżej 16 ton przewożącym towary niebezpieczne 

Obszar miasta Suwałk 

Ograniczenia dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej powyżej 14 i 18 ton z wyłączeniem autobusów obo-
wiązują tu od 10 lutego 2017 roku. Każdy pojazd dostawczy ważący 
więcej niż 14 lub 18 ton musi posiadać specjalne pozwolenie na 
przejazd (C14 lub C18). Po takie zezwolenie należy zgłosić się do 
Zarządu Dróg i Zieleni, jest ono bezpłatne. Od 10 stycznia 2017 
roku na suwalskim odcinku drogi krajowej numer 8 obowiązuje 
zakaz wyprzedzania dla ciężarówek[12].  

Obszar miasta Sopot 

Od 1 grudnia 2012 roku obowiązuje zakaz wjazdu do Sopotu 
dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 24 ton. O zakazie informują znaki drogowe. W przypadku 
konieczności wjazdu samochodu o większej masie należy uzyskać 
specjalną zgodę Zarządu Dróg i Zieleni.  

 
Poza opisanymi miastami istnieją jeszcze inne, w których  

występują ograniczenia w ruchu pojazdów. Należą do nich na przy-
kład Gdańsk Oliwa, Kraśnik ale są to ograniczenia dotyczące bar-
dzo małych obszarów lub mało uciążliwe społecznie wynikające  
z zaprojektowanej organizacji ruchu dla danego miasta lub obszaru. 

 
Podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej w Polsce 

stosowane są również ograniczenia dotyczące całego kraju wynika-
ją one z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 
roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem wprowadzone są okresowe 
zakazy ruchu wskazanych pojazdów na drogach na obszarze całe-
go kraju, w następujących terminach: 
1. od godziny 8:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy, czyli:  

a) 1 stycznia - Nowy Rok, 
b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 
c) drugi dzień Wielkiej Nocy, 
d) 1 maja - Święto Państwowe, 
e) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
f) pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
g) dzień Bożego Ciała, 
h) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
i) 1 listopada - Wszystkich Świętych, 
j) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 
k) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
l) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia. 

2. zakaz obowiązuje również w dni poprzedzające dzień ustawowo 
wolny od pracy – od godziny 18:00 do 22:00 

3. jak również w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerw-
ca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w szkołach, zakaz obowiązuje:  
a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek, 
b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę, 
c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę. 
 
Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz  

ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całko-
witej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów. 

Rozporządzenie zawiera listę wyjątków od wskazanych zaka-
zów. Zakazy nie są stosowane wobec pojazdów Policji, Inspekcji 
Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Pogotowia 
Technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek 
ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiolo-
gicznej i ochrony przed skażeniami, jak również pojazdów biorących 
udział akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu 
skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii. Wyłączone  
z zakazu są również pojazdy m.in. używane przy budowie dróg, 
przewozie żywych zwierząt, obsługi imprez masowych, przewożące 
przesyłki pocztowe, przewożące artykuły szybko psujące się i arty-
kuły spożywcze. 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując należy stwierdzić, że problem ruchu tranzyto-
wego wymaga współpracy różnych grup społecznych, które go 
generują. Oczekiwania w stosunku do wprowadzanych ograniczeń 
są bardzo różne i bardzo rzadko możliwe do pogodzenia. Aby sku-
tecznie oddziaływać na ruch tranzytowy w miastach potrzeba dzia-
łań wielokierunkowych. Problem zwiększającego się ruchu dotyczy 
wielu miast i tylko w pewnym stopniu ma to związek z liczbą miesz-
kańców. Analizie poddano 14 polskich miast, w których z różnym 
skutkiem uzyskano zmniejszenie natężenia ruchu. Miasta te cechuje 
duże zróżnicowanie wielkościowe (Rys. 2) od 37 tys. mieszkańców 
w Sopocie, aż do 1.735tys. w Warszawie. Również rodzaj stosowa-
nych ograniczeń jest bardzo różny od zakazu ruchu (np. Lublin), 
poprzez godzinowy zakaz wjazdu (np. Warszawa, Wrocław, Po-
znań), aż do zupełnego zakazu wjazdu (np. Łódź). Także zakres 
ograniczeń przedmiotowych jest bardzo szeroki, od zakazu wjazdu 
pojazdów o masie całkowitej powyżej 10 ton w Łomży, aż po samo-
chody o masie 24 ton w Sopocie. Porównując motywacje  ustano-
wienia ograniczeń, stwierdzamy, że są one bardzo różne: od ogra-
niczeń z powodu stanu techniczne go mostu w Łomży, poprzez 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu, poprawę czystości powietrza, aż 
po dość abstrakcyjne uzasadnienie zapewniające zmniejszenie 
degradacji dróg w Legnicy. Przy czym wydaje się, że miejscowy 
prawodawca zapomniał, że gdyby w ogóle nie korzystać z dróg ich 
stan byłby wzorowy… Dogłębna analiza wykazuje również pewną 
przypadkowość w podejmowanych działaniach np. w Lublinie wpro-
wadzono pełny i całkowity zakaz wjazdu i ruchu, a następnie wyco-
fywano się z niego. Przy czym charakterystycznym jest, że do koń-
ca nie zapewniono możliwości objechania miasta. Nawet tak ogra-
niczone działanie zmniejszyło ruch tranzytowy w mieście. 

Przedstawione przykłady z terenu Polski w odniesieniu do roz-
wiązań stosowanych za granicą wskazują, że polskie miasta cechu-
je pewna euforia związana z budową obwodnic i nakładaniem ogra-
niczeń administracyjnych przy zupełnym braku wykorzystania in-
nych narzędzi kontroli i sterowania ruchem. Nadto prowadzone 
działania cechuje pewna chaotyczność, która w pewnych zakazach 

http://zdiz.suwalki.pl/?page_id=7
http://www.infor.pl/prawo/praca/
http://www.infor.pl/prawo/tematy/karta-pojazdu/
http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/policja/
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może naruszać swobodę działalności gospodarczej. W ocenie 
autora wskazuje to na potrzebę opracowania rozwiązań systemo-
wych lub przynajmniej opracowania algorytmów postępowania 
podczas ograniczania natężenia ruchu. 
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Traffic restrictions for heavy goods vehicles  
in Poland and European Union 

The article presents the problem of road traffic limita-

tions for heavy goods vehicles. The problem was highlighted 

from the point of view of the trade, the carrier and the urban 

population, where traffic restrictions were introduced.  

A method for assessing the impact of such decisions on the 

development of these groups and its results is presented. 

Selected local examples of traffic restrictions in the European 

Union are discussed. Then an example of time constraints in 

traffic in relation to the area of selected countries is shown. 

In the next step, local restrictions were introduced in a form 

of current regulations for transit and destination transport, 

resulting from legal restrictions in the Polish cities of  

Warsaw, Lódź, Lublin, Legnica, Ełk, Lomża, Poznań, Toruń, 

Gliwice, Nowa Sól, Płock, Suwałki and Sopot. The national 

limitations of time are also presented. Finally, descriptive 

conclusions from the problem analysis are presented. 
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