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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 31 lipca 2007 r.

w sprawie okresowych ograniczeƒ oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla okresowe ogranicze-
nia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespo∏ów pojazdów
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej
12 ton, z wy∏àczeniem autobusów.

§ 2. Wprowadza si´ okresowe ograniczenia ruchu
pojazdów, o których mowa w § 1, poprzez zakaz ich ru-
chu na drogach na obszarze ca∏ego kraju, w nast´pu-
jàcych terminach:

1) od godziny 800 do 2200 w dni ustawowo wolne od
pracy:

a) 1 stycznia — Nowy Rok,

b) pierwszy dzieƒ Wielkiej Nocy,

c) drugi dzieƒ Wielkiej Nocy,

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661
i Nr 123, poz. 845.



d) 1 maja — Âwi´to Paƒstwowe,

e) 3 maja — Âwi´to Narodowe Trzeciego Maja,

f) pierwszy dzieƒ Zielonych Âwiàtek,

g) dzieƒ Bo˝ego Cia∏a,

h) 15 sierpnia — Wniebowzi´cie NajÊwi´tszej 
Maryi Panny,

i) 1 listopada — Wszystkich Âwi´tych,

j) 11 listopada — Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci,

k) 25 grudnia — pierwszy dzieƒ Bo˝ego Narodze-
nia,

l) 26 grudnia — drugi dzieƒ Bo˝ego Narodzenia;

2) od godziny 1800 do godziny 2200 w dzieƒ poprze-
dzajàcy dzieƒ okreÊlony w pkt 1 lit. b—j;

3) w okresie od najbli˝szego piàtku po dniu 18 czerw-
ca do ostatniej niedzieli przed rozpocz´ciem zaj´ç
dydaktyczno-wychowawczych w szko∏ach, z za-
strze˝eniem pkt 1 lit. h:

a) od godziny 1800 do godziny 2200 w piàtek,

b) od godziny 800 do godziny 1400 w sobot´,

c) od godziny 800 do godziny 2200 w niedziel´.

§ 3. 1. Przepisy § 2 nie majà zastosowania do: 

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego,
Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej, Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rzàdu,
pogotowia technicznego, jednostek ochrony prze-
ciwpo˝arowej, jednostek ratownictwa chemiczne-
go oraz jednostek s∏u˝b ochrony radiologicznej
i ochrony przed ska˝eniami;

2) pojazdów bioràcych udzia∏ w:

a) akcjach ratowniczych,

b) akcjach humanitarnych,

c) usuwaniu skutków kl´sk ˝ywio∏owych,

d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów u˝ywanych:

a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzy-
maniu,

b) do przewozu ˝ywych zwierzàt,

c) dla potrzeb skupu mleka, zbó˝ lub zwierzàt,

d) dla potrzeb bezpoÊredniego zaopatrzenia stat-
ków morskich w paliwo, materia∏y olejowe, olej
smarowy, cz´Êci zamienne oraz wod´ pitnà,

e) do przewozu sprz´tu transmisyjnego stacji ra-
diowych i telewizyjnych,

f) do przewozu sprz´tu dla obs∏ugi imprez maso-
wych, w zwiàzku z organizacjà tych imprez,

g) do przewozu prasy stanowiàcej znacznà cz´Êç
∏adunku lub znacznà cz´Êç dost´pnej przestrze-
ni ∏adunkowej,

h) do przewozu lekarstw i Êrodków medycznych,

i) do przewozu przesy∏ek w ramach dzia∏alnoÊci
pocztowej stanowiàcych znacznà cz´Êç ∏adunku
lub znacznà cz´Êç dost´pnej przestrzeni ∏adun-
kowej,

j) w zwiàzku z niezb´dnym utrzymaniem ciàg∏oÊci
cyklu produkcyjnego lub Êwiadczenia us∏ug
przedsi´biorstwa pracujàcego w ruchu ciàg∏ym,

k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilo-
Êciach, dla których wymagane jest oznakowanie
pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy po-
maraƒczowej,

l) do przewozu artyku∏ów szybko psujàcych si´
i Êrodków spo˝ywczych, okreÊlonych w za∏àcz-
niku do rozporzàdzenia, stanowiàcych znacznà
cz´Êç ∏adunku lub znacznà cz´Êç dost´pnej
przestrzeni ∏adunkowej,

m) do przewozu betonu oraz pomp do jego t∏ocze-
nia,

n) do przewozu odpadów komunalnych lub nie-
czystoÊci ciek∏ych,

o) do przewozu towarów wy∏adowanych z wago-
nów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od
tej stacji,

p) w transporcie kombinowanym;

4) pojazdów wolnobie˝nych u˝ywanych do prac rol-
nych i ciàgników rolniczych;

5) pojazdów powracajàcych z zagranicy w celu za-
koƒczenia przewozu drogowego lub do odbiorcy
przewo˝onego ∏adunku, majàcych siedzib´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warun-
kiem posiadania przez kierowc´ wa˝nej rocznej
karty op∏aty za przejazd po drogach krajowych;

6) pojazdów, które wjecha∏y na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej poza terminami lub godzinami
obowiàzywania zakazu, w odleg∏oÊci do 50 km od
miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujàcych
na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy tak˝e pojazdów pu-
stych w drodze po ∏adunek lub w drodze powrotnej po
roz∏adunku. 

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych
ograniczeƒ oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów po-
jazdów na drogach (Dz. U. Nr 161, poz. 1565).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

Dziennik Ustaw Nr 147 — 11017 — Poz. 1040



Dziennik Ustaw Nr 147 — 11018 — Poz. 1040

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Transportu
z dnia 31 lipca 2007 r. (poz. 1040)

ARTYKU¸Y SZYBKO PSUJÑCE SI¢ I ÂRODKI SPO˚YWCZE

1. Mi´so i podroby jadalne.

2. Ryby i skorupiaki, mi´czaki i inne bezkr´gowce
wodne.

3. Produkty mleczarskie, w szczególnoÊci: jogurty,
kefiry, Êmietana, mleko spo˝ywcze, twarogi, sery
dojrzewajàce, mas∏o, lody.

4. Jaja ptasie i masy jajeczne.

5. Kwiaty ci´te i doniczkowe.

6. Warzywa i grzyby Êwie˝e i mro˝one.

7. Owoce Êwie˝e i mro˝one.

8. Zbo˝a i surowce rolne s∏u˝àce do produkcji ˝ywno-
Êci, pasz i t∏uszczów roÊlinnych.

9. Produkty przemys∏u m∏ynarskiego, w szczególno-
Êci: màki, kasze, grysiki i granulki zbo˝owe.

10. T∏uszcze i oleje pochodzenia zwierz´cego lub 
roÊlinnego.

11. Przetwory spo˝ywcze, w szczególnoÊci z mi´sa,
drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.

12. Cukry i wyroby cukiernicze.

13. Przetwory ze zbó˝, màki, skrobi lub mleka w prosz-
ku oraz pieczywo cukiernicze.

14. Napoje bezalkoholowe.

15. Pozosta∏oÊci i odpady przemys∏u spo˝ywczego,
gotowe pasze dla zwierzàt.

16. Buraki cukrowe.

17. Ziemniaki.

18. Dro˝d˝e piekarskie prasowane i w formie mleczka
dro˝d˝owego.

19. Pod∏o˝e uprawowe pieczarek.


