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



dodatkowo, gdy przekracza 3m niezbędne jest oznakowanie
szerokości (zgodnie z art. 130-133 załącznika VIII do Regeling
voertuigen) tablicami o wymiarach minimum 42cm x 42cm lub
28cm x 56cm lub 14cm x 80cm z równoległymi biało-czerwonymi
ukośnymi pasami o szerokości nie mniejszej niż 7cm i nie większej
niż 10cm oraz na każdej tablicy co najmniej jedno światło białe (z
przodu pojazdy) lub czerwone (z tyłu pojazdu), dobrze widoczne
zarówno dla pojazdów nadjeżdżających jak i jadących za
transportem (gdy transport odbywa się po zmierzchu).

Jeżeli transport ponadnormatywny przekracza długość lub
szerokość upewnij się, że jest następująco oznakowany:

Oznakowanie

gdy transport przekracza 3m szerokości
i/lub 22m długości musi być
wyposażony w 1 lub 2 światła
ostrzegawcze z przodu i z tyłu. Światło
musi być zamontowane w taki sposób,
aby było widoczne wokół pojazdu na
odległość 20 m od niego (mierzone 1,5m
na powierzchnią drogi). 

Tablice gabarytowe zamontowane powinny być tak, aby odległość
od powierzchni jezdni do dolnej krawędzi tablicy była nie mniejsza
niż 0,25 m, a do górnej krawędzie ≤ 1,90 m.

Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na konstrukcję, odległość od
górnej krawędzi tablicy może być większa niż 1,90 m, ale nie większa
niż 2,30 m.

Tablice umieścić należy z przodu i z tyłu pojazdu w taki sposób, aby
wskazywały największą szerokość pojazdu wraz z ładunkiem.



Oznakowanie

w przypadku, gdy transport lub sam pojazd ma długość
przekraczającą 22m, należy z boku pojazdu, na całej jego długości
po obu stronach umieścić światła odblaskowe (kolor może być tylko
biały lub żółty), przy czym oznakowanie to składa się z:

     a)pełnego oznakowania konturowego,
     b)częściowego oznakowania konturowego,
     c)oznaczenia linii ciągłej (gdy przerwy nie przekraczają 1,00 m)

Oznakowanie liniowe i dolne elementy oznakowania konturowego są
montowane nie wyżej niż 2,50 metra od powierzchni ziemi.

w przypadku ładunków wystających na długość poza obrys pojazdu,
należy (zgodnie z art. 130-133 załącznika VIII do Regeling
voertuigen) zastosować następujące oznakowanie:

Tablica o wymiarach minimum 42cm x 42cm z równoległymi biało-
czerwonymi ukośnymi pasami o szerokości nie mniejszej niż 7cm      
 i nie większej niż 10cm oraz na każdej tablicy co najmniej jedno
światło białe (z przodu pojazdu) i czerwone (z tyłu pojazdu), dobrze
widoczne zarówno dla pojazdów nadjeżdżających jak i jadących za
transportem (gdy transport odbywa się po zmierzchu). 

Tablica gabarytowe zamontowana powinny być w płaszczyźnie
pionowej, prostopadłej do osi podłużnej pojazdu, przy czym
odległość od powierzchni jezdni do dolnej krawędzi tablicy nie może
być mniejsza niż 0,25 m, a do górnej krawędzie ≤ 1,90 m.

Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na konstrukcję, odległość do
górnej krawędzi tablicy może być większa niż 1,90 m, ale nie większa
niż 2,30 m.



Oznakowanie

natomiast gdy długość pojazdu z ładunkiem przekracza 27m, z tyłu
pojazdu należy umieścić żółtą tablicę z wyraźnymi czarnymi literami:

 - transport exceptionnel
 - convoi exceptionnel
 - uitzonderlijk vervoer
 - schwertransport

Zakazy

ZAKAZY / GODZINY PRPZEJAZDU

Jazda możliwa cały tydzień (z wyjątkiem dni świątecznych), ale          o
sobocie i niedzieli decyduje ostatecznie zarząd dróg.

AUTOSTRADY: do 4m szerokości, 40m długości i do 100t brak
ograniczeń czasowych

POZA AUTOSGTRADAMI: do 4m szerokości, 27,5m długości i do 100t
brak ograniczeń czasowych

CAŁKOWITY ZAKAZ gdy droga jest zaśnieżona lub oblodzona, we
mgle, opadach śniegu lub deszczu gdzie widoczność jest
ograniczona do mniej niż 200m



Zakazy

powyżej 4m do 4,5m szerokości od 6:00 do 10:00 i od 15:00 do 20:00 
powyżej 4,5m do 5m szerokości od 6:00 do 20:00 
powyżej 5m szerokości od 6:00 do 22:00 
powyżej 27,5m do 50m długości od od 6:00 do 10:00 i od 15:00 do
20:00
powyżej 50m długości od od 6:00 do 10:00 i od 15:00 do 20:00 lub
zgodnie z wytycznymi urzędu 
powyżej 100t od 6:00 do 10:00 i od 15:00 do 20:00

ZAKAZY poza autostradami: 
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powyżej 4m do 4,5m szerokości od 6:00 do 10:00 i od 15:00 do 20:00 
powyżej 4,5m do 5m szerokości od 6:00 do 20:00 
powyżej 5m szerokości od 6:00 do 22:00
powyżej 40m do 50m długości od 6:00 do 10:00 i od 15:00 do 20:00 
powyżej 50m długości od 6:00 do 20:00
powyżej 100t od od 6:00 do 10:00 i od 15:00 do 20:00

ZAKAZY na autostradach: 

DNI ŚWIĄTECZNE 2023

1 stycznia (niedziela) -  Nowy Rok
9, 10 kwietnia (niedziela, poniedziałek) – Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny

  27 kwietnia (czwartek) – Dzień Królowej
  18 maja (czwartek) - Wniebowstąpienie
  29 maja (poniedziałek) – Zielone Świątki

25,26 grudnia (poniedziałek, wtorek) - Boże Narodzenie


