
Skontaktuj się:

OGÓLNE INFORMACJE

BELGIA

LECZ DROGA.

ul. Wiejska 2, 47-133 Jemielnica
www.zezwoleniatransportowe.pl

N I E  C E L  J E S T  N A J W A Ż N I E J S Z Y ,



Według Dekretu Królewskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. i jego późniejszych zmian.

Podstawowe elementy prawidłowego oznakowania (oraz ich
definicja z ustawy) to:

1.Tabliczka CONVOY EXCEPTIONNEL z przodu i z tyłu przynajmniej       
40 cm od ziemi.

akceptowane są również tablice z napisami, ale proponujemy zostać przy
oryginale, ponieważ belgowie to specyficzny, bardzo czepialski naród ;) :

UITZONDERLIJK VERVOER
TRANSPORT EXCEPTIONNEL
SCHWERTRANSPORT

jest to prostokątny panel o minimalnej wielkości 1 x 0,16 metra, którego napis
składa się z dużych liter, a ich minimalna wysokość to 12 centymetrów (czarny
napis na odblaskowym żółtym lub pomarańczowym tle - folia odblaskowa tzw.
plaster miodu)

Art. 16 - z przodu i z tyłu pojazdu obowiązkowo widnieje tabliczka convoi
exceptionnel na minimalnej odległości od ziemi 40 cm, ściągana gdy tylko
transport przestaje spełniać warunki ponadnormatywnego na podstawie
belgijskiego kodeksu drogowego.

poniżej przykład tablic:

Oznakowanie



Zamiennie oprócz paneli opisanych
powyżej dopuszcza się również użycie
panelu kwadratowego o wymiarach 50
cm na 50 cm, opatrzonego czarnym
symbolem wyjątkowego transportu, na
odblaskowym tle, obramowany czarnym
paskiem o szerokości 2 cm.

z przodu pojazdu co najmniej dwa migające żółto - pomarańczowe światła
ostrzegawcze zamontowane po obu stronach kabiny, widoczne pod kątem
minimum 270ᴼ;
z tyłu jedno światło ostrzegawcze żółto - pomarańczowe, przymocowane na
końcu pojazdu po lewej stronie bądź po lewej stronie ładunku (jeżeli jego
koniec wystaje poza obrys pojazdu), widoczny pod kątem minimum 180ᴼ. 

2.Co najmniej 2 koguty z przodu + 1 kogut z lewej strony z tyłu.

Art.17 

Wszystkie światła ostrzegawcze muszą być całkowicie sprawne w czasie
przeprowadzania transportu i świecić przez cały jego przebieg.

Oznakowanie



dwa trójkąty ostrzegawcze
dwie przenośne lampy błyskowe żółto-pomarańczowe widoczne          
 z odległości min 100m

jeżeli pojazd ponadnormatywny jest dłuższy niż 22 m, to na całej jego
długości po obu stronach muszą być umieszczone światła odblaskowe; 

przy szerokości większej niż 2,55 m (z wyjątkiem dźwigów), muszą być
umieszczone dwie tablice obrysowe z przodu i 2 z tyłu, (na tabliczkach         
 z przodu mają być ponadto zamocowane stale świecące białe światełka, na
tylnych stale świecące czerwone światełka) dolna krawędź tabliczek nie
może być umieszczona niżej niż 40cm nad ziemią, natomiast górna na
wysokości max 2m; umieszczenie ich na wysokości większej niż 2m jest
akceptowalne jedynie, gdy nie ma innych technicznych możliwości
przymocowania tablic na dopuszczalnej wysokości.

3.Dodatkowo w pojeździe muszą być (zgodnie z Art.18):

Oprócz podstawowego wyposażenia określonego w artykułach 16, 17 i 18,
wymagane jest dodatkowe wyposażenie zgodnie z Art. 19:

W dalszej części zostały dokładnie opisane warunki techniczne
tablic obrysowych.

jeżeli pojazd jest szerszy niż 4,5 m musi mieć światła odblaskowe 
     z przodu i z tyłu
Dodatkowo należy pamiętać, że od 1 stycznia 2016 roku w Belgii można używać
jedynie tablic ostrzegawczych / tablic obrysowych o określonej długości oraz
szerokości spełniających warunki artykułu 28 § 6,3,2,1ᴼ
Regulaminu Technicznego Pojazdów.

Oznakowanie

https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech/302-art28d


Wymiary
minimalne

tablicy
obrysowej 

 Kod identyfikacyjny
  produktu zgodny z

  art. 28, § 6,3,2,1ᴼ
  Regulaminu

Technicznego Pojazdów  

Alternatywnie
  dozwolone kody

  identyfikacji  
Dodatkowe uwagi

280 x 280mm ECE REG NR 104-C

Tablice obrysowe
ostrzegawcze forma B

  lub tablice
  ostrzegawcze LaFo

  Forma 8 

dozwolone tylko do 3,5m
szerokości
  pojazdu

420 x 420mm RA 2 NBN EN 12899-1  TPESC –B (minimum
  klasa B)

  lub
  DIN30710

  lub
  tablice obrysowe

ostrzegawcze forma A
  lub tablice

  ostrzegawcze LaFo
  forma A 

 280 x 560mm RA 2 NBN EN 12899-1  

140 x 800mm  RA 2 NBN EN 12899-1 

znaku lub innego sposobu identyfikacji producenta lub jego
przedstawiciela, jeśli nie jest on producentem;
kodu identyfikacyjnego produktu, który umożliwia określenie          
 i zapewnienie jego jednorodności zgodnie z wymogami kolorymetrycznymi          
fotometrycznymi (tabelka poniżej):

TABLICE OBRYSOWE muszą mieć następujące cechy:
a) wyposażone w ukośne na przemian czerwone i białe pasy odblaskowe
ustawione pod kątem 45 ° do 60 ° i szerokości od 70 do 100 milimetrów.
b) co najmniej jeden z tych odblaskowych pasów ma oznakowanie składające
się min z:

Oznakowanie



Przykłady tablic oraz dopuszczalnych kodów identyfikacyjnych:

Oznakowanie

na poniższych grafikach (poglądowych) oznaczony jest jedynie producent, ale
należy pamiętać, że musi być tam umieszczony również kod identyfikacyjny
produktu

folie lub tablice z oznaczeniem
DIN11030,
Folie lub tablice z oznaczeniem
TPESC typu A,
Folie lub tablice bez odniesienia
lub identyfikacji.

Przykłady tablic / produktów
niespełniających wymogów
przepisów belgijskich:



  DROGI REGIONALNE  AUTOSTRADY

od soboty 12:00 do niedzieli 24:00
  (nie dotyczy dźwigów z wagą max 96t i szerokością do max 3m)

   
  tonaż > 60t,

  szerokości > 3,5m
  długości > 27m (o ile w zezwoleniu nie ma   innych wytycznych)

  zakaz między 7:00 – 9:00 i 16:00 – 18:00

szerokość > 4m
  długość > 30m

  zakaz od 6:00 do 21:00

 szerokość > 3,5m
  długość > 30m

  zakaz od 6:00 do 21:00
(na autostradach z mniej niż 3 pasami w każdym

kierunku,
z wyjątkiem wjazdów i zjazdów z autostrad z co najmniej 3
pasami ruchu, sygnalizowanymi znakiem drogowym F5.)

  
  szerokość > 4m
  długość > 30m

  zakaz od 6:00 do 21:00

 W święta publiczne (tabela poniżej) – 
  w dzień poprzedzający święto od 16:00 do 24:00 w dniu święta

 
   
  

Całkowity zakaz jazdy dla wymiarów:
Wysokość > 4,3m
Tonaż > 44t

Zgodnie z Dekretem Królewskim z 27 lutego 2013

Artykuł 18 

GODZINY PRZEJAZDU i ZAKAZY JAZDY (2022)



PUBLICZNE ŚWIĘTA REGIONALNE ŚWIĘTA

1 stycznia (niedziela): Nowy Rok
 18 kwietnia (poniedziałek): Wielkanoc

 1 maja (niedziela): Labor Day
 26 maja (czwartek): Boże Ciało

 6 czerwca (poniedziałek): Whit Monday –
 the seventh Monday after Easter,
also known as Pentecost Monday

 21 lipca (czwartek): Dzień Niepodległości
 15 sierpnia (poniedziałek): Assumption Day (Assumption of

Mary)
 1 listopada (wtorek): Wszystkich Świętych

 11 listopada (piątek): Armistice Day
 25 grudnia (niedziela): Boże Narodzenie 

 11 lipca (poniedziałek): Celebration of the Golden Spurs (Day
of the Flemish Community) – celebrates the victory of the

count of Flanders and the borough militia against the king
of France outside Courtrai.

  
 27 września (wtorek): Day of the

 French-speaking Community – commemorates the victory
of the patriots against the Dutch army in Brussels in 1830.

  
 15 listopada (czwartek): Day of the

 German-speaking Community – the date a decree was
published to prescribe the arms, flag, colors and
community day of the German-speaking area.

GODZINY PRZEJAZDU i ZAKAZY JAZDY (2022)
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Gdy droga publiczna jest zaśnieżona lub
oblodzona, we mgle, w opadach śniegu lub
deszczu gdzie widoczność jest ograniczona
do mniej niż 200m należy zatrzymać się     
 w najbliższej możliwej lokalizacji, nie
utrudniając ruchu i nie stwarzając
zagrożenia.


