
Polija 

 

Vispārējie ierobežojumi 
 

Transporta līdzekļi: 

Kravas transportlīdzekļi ar maksimāli pieļaujamo masu virs 12t 

 

Darbības zona: 

Visaptverošs 

 

Aizliegums ir spēkā: 

 no plkst. 18.00 - 22.00 dienā pirms valsts svētku dienām, kuras uzskaitītas c) – 
k) punktā zemāk; 

 no plkst. 08.00 – 22.00 visās zemāk uzskaitītajās valsts noteiktajās svētku 

dienās. 

 

Papildus ierobežojumi 
 

Transporta līdzekļi: 

kravas transporta līdzekļi ar maksimālo pieļaujamo masu virs 12t 

 

Darbības zona: 

Visaptverošs 

 

Aizliegums ir spēkā: 
no pēdējās jūnija piektdienas līdz svētdienai pirms skolas gada sākuma (no 2016.gada 

24.jūnija līdz 28.augustam): 

- piektdienās no plkst. 18.00 – 22.00 

- sestdienās no plkst. 08.00 – 14.00 

- svētdienās no plkst. 08.00 - 22.00 

(Piezīme: tā kā 15.augusts ir valsts svētku diena, braukšanas ierobežojumi šajā dienā 

ir tādi, kā norādīts „Vispārējos ierobežojumos” augstāk). 

 

Izņēmumi: 

1. Policijai, autotransporta inspekcijai, robežsardzes iestādēm, muitai, Polijas 

bruņotajiem spēkiem, valdības aizsardzības dienestam, avārijas tehniskās 

palīdzības dienestiem, ugunsdzēsējiem, ķīmisko avāriju novēršanas dienestam, 

kā arī radiācijas un piesārņojuma novēršanas dienestiem piederošās 

automašīnas; 

2. tehniskās apkopes transportlīdzekļi; 

3. glābšanas operācijās izmantojamie transportlīdzekļi; 

4. speciālās mašīnas, kuras izmanto dabas katastrofu gadījumos; 

5. transportlīdzekļi, kuri tiek izmantoti humānās palīdzības sniegšanai; 

6. transportlīdzekļi, kurus izmanto ceļu un tiltu būvniecībā vai uzturēšanā; 

7. transportlīdzekļi, kuros pārvadā dzīvus dzīvniekus; 



8. transportlīdzekļi, kurus izmanto svaiga piena, graudu vai dzīvu dzīvnieku 

savākšanai; 

9. transportlīdzekļi, kurus izmanto šķidrās degvielas, naftas produktu, smērvielu, 

rezerves daļu, vai dzeramā ūdens piegādēm kuģiem; 

10. radio vai televīzijas staciju pārraides iekārtu transports; 

11. masu pasākumiem paredzētu iekārtu transports; 

12. transportlīdzekļi, kuri pārvadā laikrakstus, kuru apjoms sastāda ievērojamu 

daļu no visas kravas vai kravas telpas platības; 

13. transportlīdzekļi, kuri tiek izmantoti zāļu un medicīnas produktu pārvadāšanai; 

14. transportlīdzekļi, kuri pārvadā pasta kravas, kuru apjoms sastāda ievērojamu 

daļu no visas kravas vai kravas telpas platības; 

15. transportlīdzekļi, kuru kustība ir cieši sasaistīta ar nepieciešamā  ražošanas 

cikla nodrošināšanu, vai pakalpojumu sniegšanu uzņēmumam, kurš strādā visu 

diennakti; 

16. transportlīdzekļi, kuri pārvadā bīstamās kravas, uz kurām attiecas īpaši 

noteikumi, tādos apjomos, kuru pārvadāšanai vajadzīga oranžā plāksnīte; 

17. transportlīdzekļi, kuri pārvadā ātri bojājošās kravas vai pārtikas produktus*; 

kuru apjoms sastāda ievērojamu daļu no visas kravas vai kravas telpas 

platības; 

18. transportlīdzekļi, kuri transportē betonu vai aprīkojumu betona sagatavošanai; 

19. transportlīdzekļi, kurus izmanto pašvaldības atkritumu pārvadāšanai; 

20. transportlīdzekļi, kuri pārvadā kravas, kas izkrautas no dzelzceļa vagoniem. 

Pārvietošanas attālums līdz 50 km no dzelzceļa stacijas; 

21. transportlīdzekļi, kuri tiek izmantoti kombinētajos pārvadājumos; 

22. lēni braucoši lauksaimniecības transportlīdzekļi un traktori; 

23. transportlīdzekļi, kuri atgriežas no ārvalstīm, lai pabeigtu kravu pārvadājuma 

operāciju, vai dodas pie kravu saņēmēja, kura biroja reģistrācijas adrese ir 

Polijā. 

24. transportlīdzekļi, kuri iebrauc Polijā pirms aizlieguma spēkā stāšanās laika un 

kuriem jābrauc līdz 50 km attālumā no robežas šķērsošanas vietas, kā arī 

transportlīdzekļi robežas zonā, kuri gaida uz izbraukšanu no Polijas. 

25. Transportlīdzekļi, kurus izmanto medicīniskajiem izmeklējumiem. 

Piezīme: Izņēmumi, kas minēti 6.-21.punktā attiecas arī uz tukšajiem 

transportlīdzekļiem, kuri dodas iekraut kravu vai atgriežas pēc kravas izkraušanas. 

* Ātri bojājošos pārtikas produktu saraksts: gaļa un subprodukti, zivis; gliemenes, 

vēžveidīgie un citi ūdens bezmugurkaulnieki; piena produkti, it īpaši jogurti, kefīrs, 

skābais krējums, piens, siers, sviests un saldējums, putnu olas un olu pastas; griezti 

ziedi, zālājs ar augsnes slāni ruļļos un mājas augi; svaigi un saldēti dārzeņi, augļi un 

sēnes; graudi un lauksaimniecības produkti, kuri paredzēti sekojošu pārtikas produktu 

ražošanai: augu tauku; maltu graudu, jo īpaši miltu, auzu, mannas putraimu un 

kukurūzas granulu ražošanai; dzīvnieku un augu izcelsmes tauki un eļļas; pārtikas 

konservi, jo īpaši gaļai, mājputnu gaļai, zivīm, dārzeņiem un augļiem paredzētie 

pārtikas konservanti; saldumi un konditorejas izstrādājumi; graudu, miltu, 



cietes, piena pulvera un maizes izstrādājumu konservanti; bezalkoholiskie dzērieni; 

pārtikas nozares atlikumi un atkritumi, gatavā lopbarība; cukurbietes; kartupeļi; svaigs 

raugs; un augsne sēņu kultivēšanai. 

 
Svētku dienas 2016. gadā: 

a. 1.   janvāris Jaungada diena 

b. 6.janvāris Epifānija* 

c. 27. marts Pirmās Lieldienas 

d. 28. marts Otrās Lieldienas 

e. 1.   maijs Darba svētki 

f. 3.   maijs Konstitūcijas diena 

g. 15. maijs Vasarsvētku svētdiena 

h. 26. maijs Corpus Christi 

i. 15.   augusts Debesbraukšanas diena 

j. 1.   novembris Visu svēto diena 

k. 11.   novembris Neatkarības diena 

l. 25.   decembris Ziemassvētki 

m. 26.   decembris Svētā Stefana diena 

 
*Šajā dienā netiek piemēroti braukšanas ierobežojumi. 

 

Vietēja rakstura ierobežojumi 
 

Transporta līdzekļi: 

Kravas transporta līdzekļi ar maksimāli pieļaujamo masu virs 16 t 

 

Darbības zona: 

Varšava 

 

Aizliegums ir spēkā: 

Visas dienas no 7.00 līdz 10.00 un no 16.00 līdz 20.00. 

 

Piezīme: 
Ir aizliegts kravas automašīnu, kuru svars pārsniedz 16t, tranzīts caur Varšavu 

(izņemot satiksmi, kas apkalpo Varšavu aptverošās apdzīvotās vietas). Tranzīta 

satiksme tiek novirzīta pa ceļiem Nr. 50., 62. un 60. Uz transportlīdzekļiem, kuriem ir 

izdota identifikācijas karte C16, neattiecas tranzīta aizliegums. Šo karti pārvadātājiem 

piešķir kravas nosūtītājs. Par aizliegumiem informē attiecīgas ceļazīmes. 

 
 

Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 18t 

Vieta Wroclaw 

Aizliegums ir spēkā katru dienu no 06.00 līdz 09.00 un no 

13.00 līdz 19.00 un no 22.00 līdz 4.00 

 

Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 14t 

Vieta Elk 

Aizliegums ir spēkā Pastāvīgs aizliegums 



Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 10t 
Vieta Lomza 

Aizliegums ir spēkā katru dienu no 22.00 līdz 06.00 

 

Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 16t 

Vieta Poznan 

Aizliegums ir spēkā katru dienu no 07.00 to 09.00 un no 14.00 

līdz 18.00 

 

Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 18t 

Vieta Torun 

Aizliegums ir spēkā katru dienu no 06.00 līdz 09.00 un no 

13.00 līdz 19.00 

 

Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 12t 

Vieta Gliwice 

Aizliegums ir spēkā katru dienu no 00.00 līdz 04h00 un no 

06.00 to 10.00 un no 14.00 līdz 18.00 

 

Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 15t 

Vieta Nowa Sol 

Aizliegums ir spēkā Pastāvīgs aizliegums 

 

Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 18t 

(izņemot autobusus) 

Vieta Suwalki 

Aizliegums ir spēkā Pastāvīgs aizliegums 

 

Transportlīdzekļi, uz kuriem tas attiecas Kravas automašīnas ar pilno masu virs 24t 

Vieta Sopot 

Aizliegums ir spēkā Pastāvīgs aizliegums 

Avots: ZMPD, oktobris 2015 

Informācija iegūta: www.iru.org 

 

http://www.iru.org/

