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Wszystkie pojazdy ponadnormatywne muszą mieć          
 co najmniej jedno działające światło ostrzegawcze            
 w kolorze żółtym lub pomarańczowym.

Oznakowanie

a) Pojazdy ponadnormatywne o przekroczonej
długości muszą posiadać dodatkowo:

dwa panele, jeden przedni i jeden tylny, o minimalnej powierzchni
900 cm2 i wysokości 15 cm każdy, w kolorze żółtym z napisem
„TRASPORTO ECCEZIONALE”, z czarnymi literami o wysokości
10cm;

dwa panele boczne, po jednym z każdej strony, o minimalnej
powierzchni 900 cm2 i wysokości 5 cm każdy, w kolorze żółtym;
umieszczone tak, aby każda połowa paneli odpowiadała połowie
długości pojazdu. Panele te zastępują pomarańczowe odblaski.



Panele, o których mowa w punktach a) i b) można zastąpić foliami
lub farbami odblaskowymi o tych samych wymiarach i widoczności,
nakładanymi bezpośrednio na konstrukcję pojazdu.

b) Pojazdy ponadnormatywne o przekroczonej szerokości:

Oznakowanie

cztery panele (dwa z przodu, dwa z tyłu) z biało-czerwonymi
pasami skierowanymi pod kątem 45° i szerokości 10 cm,                
 o minimalnej powierzchni 1800 cm2 i wysokości 30 cm
każdy;umieszczone najdłuższym bokiem w pozycji pionowej          
 i z zewnętrzną krawędzią pokrywającą się z punktem
maksymalnej szerokości pojazdu/ładunku.

c) gdy towar załadowany jest z tak zwanym “zwisem”

Odblaskowa tablica o wymiarach 50cm     
 x 50cm, stosowana w każdym przypadku,
gdy ładunek wystaje z tyłu,  nawet jeśli
nieznacznie. Sygnalizuje niepodzielne
ładunki, które wystają z tylnej części
pojazdu - nie więcej niż 3/10 długość
pojazdu. Jeżeli ładunek wystaje na całej
szerokości tylnej części pojazdu, panele
muszą być dwa, umieszczone poprzecznie
na obu końcach ładunku. Można               
 je umieszczać na pojazdach zepsutych,
gdy są holowany, a światła awaryjne nie
działają.



ZAKAZY JAZDY (OPRÓCZ AUTOSTRADY A22)

Zakazy

Zakazy, które obowiązują na terenie Włoch dostępne są na stronie
Portale Trasporti Eccezionali. Poniżej instrukcja pokazująca jak
poruszać się po portalu.
Portale Trasporti Eccezionali.

TRANSPORTY PONADNORMATYWNE – WYBRAC TRASPORTI
ECCEZIONALI 

DLA NORMALNYCH CIĘŻARÓWKE O MASIE POWYŻEJ 7,5 TON –
WYBRAĆ MEZZI PESANTI

https://www2.autostrade.it/BVSPortal/
https://www2.autostrade.it/BVSPortal/#/home/(divieti)
https://www2.autostrade.it/BVSPortal/#/home/(divieti)


DNI ŚWIĄTECZNE 2022  

1 stycznia ( sobota) -  Nowy Rok
  6 stycznia ( czwartek) -  Trzech Króli

  18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  25 kwietnia (poniedziałek) – Dzień Wyzwolenia Włoch

  1 maja (niedziela) - Święto Pracy
  2 czerwca (czwartek) – Dzień Republiki Włoch

  15 sierpnia (poniedziałek) - Wniebowzięcie NMP
  1 listopada (wtorek) -  Wszystkich Świętych

  8 grudnia (czwartek) -Niepokalanego Poczęcia
  25,26 grudnia (niedziela, ponieziałek) - Boże Narodzenie

Zakazy jazdy dla transportów ponadnormatywnych         
 na autostradzie A22

Zakazy

Zakazy obowiązujące na autostradzie A22 dostępne są na portalu
Autostrada del Brennero.Autostrada del Brennero.

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

https://www.autobrennero.it/documenti/calendari-e-previsioni-traffico/divieto%20circolazione%20mezzi%20pesanti/IT_divieto_circolazione.pdf
https://www.autobrennero.it/documenti/calendari-e-previsioni-traffico/divieto%20circolazione%20mezzi%20pesanti/IT_divieto_circolazione.pdf

