
POJAZDY CIĘŻAROWE 2018
Kalendarz - Czasowych ograniczeniach  
obowiązujących w ruchu drogowym 

STAŁE ZAKAZY RUCHU  

Ze względów bezpieczeństwa w części 
dróg krajowej sieci drogowej we Francji 
obowiązuje zakaz ruchu pojazdów 
ciężarowych. Poniżej wyszczególniono 
główne trasy objęte zakazem na mocy 
rozporządzeń prefekta dla pojazdów o masie 
powyżej 7,5 t (lub o innej wskazanej masie), 
przeznaczonych do przewozu towarów. Podane 
są również ograniczenia dotyczące zbiorowych 
przewozów osób (lista nie jest wyczerpująca).

Region île-de-france 
Tunel autostrady A14 pod La Défense.

Region Wschodni
Droga krajowa N59 pomiędzy Lunéville (54) i 
Sélestat (67): zakaz ruchu wszelkich pojazdów 
w tranzycie o masie powyżej 3,5 t.

Droga krajowa N66:  
 �  zakaz ruchu pojazdów o masie przekraczającej 
3,5 t pomiędzy Remiremont (88) i Cernay (68);

 �  zakaz dla pojazdów o PTAC lub PTRA 
większym niż 19 ton, w godz. od 6 do 22, 
z punktem załadunku lub rozładunku w 
Lotaryngii lub Alzacji.

Region Północny
Autostrada A22 (12 km), droga krajowa N356  
(5 km), droga krajowa N227 (3 - 4 km): 
zakaz ruchu pojazdów w tranzycie o masie 
przekraczającej 3,5 t zjeżdżających z autostrady 
A1 w kierunku południe - północ.

Zona Sur
Autostrada A557: zakaz ruchu dla pojazdów o 
masie powyżej 3,5 t od zjazdu Arenc (13) i Les 
Ports, w kierunku od A7 do A55.

Autostrada A55 (4 km): zakaz ruchu dla pojazdów 
o masie powyżej 3,5 t w Marsylii (13), pomiędzy 
skrzyżowaniem wielopoziomowym w Vieux Port i 
węzłem wielopoziomowym w Cap Pinède.

Połączenie pomiędzy autostradami a50 (Tou-
lon est / Tulon wschód) i A57 (Toulon ouest / 
Tulon zachód): zakaz ruchu w tunelu w Tulonie 
(fr. Toulon) (83) dla pojazdów o masie powyżej 
19 t przewożących towary oraz dla autokarów 
w kierunku Marsylii.

Autostrada A8: całodobowy zakaz przewózu 
drogowego tlenku etylenu na odcinku 
autostrady A8 pomiędzy punktem poboru 
opłat w Antibes i granicą włoską, z wyjątkiem 
nadzwyczajnych wyłączeń związanych z 
działaniem siły wyższej. 

Droga krajowa N7: 
 �   zakaz ruchu pojazdów o masie przekraczającej 
6 t na trasie tranzytowej przez aglomerację 
Orange (84), pomiędzy skrzyżowaniem z 
RD976 i skrzyżowaniem z RD950; 

 �   zakaz ruchu po jazdów o mas ie 
przekraczającej 16 t na trasie tranzytowej 
przez aglomerację Mondragon (84).

Droga krajowa N85: zakaz ruchu pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej (PTAC) 
dopuszczalnej masie całkowitej zestawu (PTRA) 
powyżej 26 ton, niewyposażonych w tempomaty, 
na granicy departamentów 38 / 05 i Gap. 

Droga krajowa N580: zakaz ruchu pojazdów 
o masie przekraczającej 25 t w Awinionie / fr. 
Avignon (84), na mostach « Pont du Royaume » 
i « Pont Daladier ».

Droga krajowa N94 - przełęcz Montgenèvre 
(05) : 
zakaz ruchu dla pojazdów o PTAC lub PTRA 
powyżej 26 ton.

Droga krajowa N94 : zakaz ruchu pojazdów 
dla pojazdów o PTAC lub PTRA powyżej  
26 ton, niewyposażonych w tempomaty, od 
ronda południowego Embrun (05) do granicy z 
Włochami.

Region Południowo-Wschodni
Autostrady A7 i A6 (25 km):
zakaz ruchu pomiędzy Ternay (69) i Limonest 
Dardilly (69).

Droga krajowa N205 tunelu Mont-Blanc 
(74) : zakaz ruchu przewożących pojazdów 
materiały niebezpieczne, i pojazdów o wysokości 
przekraczającej 4,70 m.

Tunelu Fréjus(73): zakaz ruchu pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne  
klasy 1, pojazdów o masie przekraczającej 3,5 
t pomiędzy klasy EURO O, EURO I, EURO II, i 
pojazdów o wysokości przekraczającej 4,30 m.

Autostrada A47: zakaz ruchu na łącznicy 
łączącej autostradę A47 (kierunek wschód-
zachód) i autostradę A7 w kierunku Lyonu cen-
trum/węzeł wielopoziomowy w Ternay (69).

Droga krajowa N7: zakaz ruchu pojazdów o 
masie przekraczającej 6 t w godzinach 22.00-
6.00 w Tain l’Hermitage (26).

Droga krajowa N7: zakaz ruchu pojazdów o 
masie przekraczającej 3,5 t pomiędzy Vienne 
(38) i Péage-de-Roussillon (38), w kierunku 
północ-południe.

Droga krajowa N85 zjazd w laffrey: zakaz 
ruchu dla pojazdów o PTAC powyżej 7,5 ton i 
pojazdów transportu publicznego.

Północna część obwodnicy Lyonu (69): zakaz 
ruchu pojazdów o wysokości przekraczającej 
4,50 m. ; zakaz ruchu pojazdów o masie 
przekraczającej 19 t. ;zakaz ruchu pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne.

Tunel pod Fourvière (69): zakaz ruchu poja-
zdów o masie przekraczającej 7,5 t i pojazdów 
o wysokości przekraczającej 4,5 m. ; zakaz 
ruchu pojazdów przewożących materiały nie-
bezpieczne.

Wszystkie dokładne informacje dotyczące ograniczeń 
w ruchu dotyczących pojazdów ciężarowych można 
znaleźć na stronie www.bison-fute.gouv.fr
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POJAZDY CIĘŻAROWE    

Przez Francj, ogólne i dodatkowe zakazy ruchu dotyczą 
pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej 7,5 ton, przeznaczonych do przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych i bezpiecznych, 
z wyłączeniem pojazdów specjalnych oraz maszyn i 
pojazdów rolniczych.

Ogólny zakaz ruchu Obowiązuje cały rok, w 
całej sieci drogowej we Francji:
 od 22.00 w sobotę do 22.00 w niedzielę;
 od 22.00 w przeddzień świąt do 22.00 w święta.

Dodatkowe zakazy ruchu
Zakazy dotyczą części sieci drogowej w regionie 
Rhône-Alpes w okresie zimowym i całej sieci 
drogowej we Francji w okresie letnim.

Trasy w rhône-alpes objęte zakazem ruchu 
w okresie zimowym

 � Bourg-en-Bresse / Chamonix.
 � Lyon / Chambéry / Tarentaise / Maurienne.
 � Lyon / Grenoble / Briançon.
 �  Bellegarde and Saint-Julien-en-Genevois / 
Annecy / Albertville.

 � Annemasse / Sallanches / Albertville.
 � Chambéry / Annecy / Scientrier.
 � Grenoble / Chambéry.

(Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.bison-fute.gouv.fr)

Zakaz ruchu w regionie Île-de-France
W regionie Île-de-France obowiązują, obok 
zakazów ogólnych i dodatkowych, również zakazy 
szczegółowe. Nie ma żadnych odstępstw od tych 
zakazów.
Odcinki autostrad objęte zakazem ruchu w 
regionie Île-de-France (z wyjątkiem pojazdów 
specjalnych oraz maszyn i pojazdów rolniczych).

 �  Autostrady A6a i A6b od obwodnicy Paryża 
do węzłów z autostradami A6 i A 10 (gmina 
Wissous).

Przypomnienie o ogólnych ograniczeniach 
w ruchu drogowym we wszystkich regionach

(z wyjątkiem Île-de-France)

Dni obowiązywania
zakazu ruchu

Godziny 
obowiązywania

zakazu

- Soboty
- Wigilie dni Świątecznych 22:00 - 24:00

- Niedziele
- Święta 00:00 - 22:00

- Soboty świąteczne
00:00 - 24:00-  Niedziele będące zarazem

   wigilią dni świątecznych

Dodatkowe zakazy ruchu

Dni obowiązywania
zakazu ruchu

Godziny 
obowiązywania

zakazu

Zimą w regionie Rhône-Alpes    
10, 17 i 24 lutego
3 i 10 marca

7:00 - 18:00
i

22:00 - 24:00

W okresie letnim, w catej 
sieci drogowej 
21 i 28 lipica
4, 11 i 18 sierpnia  

7:00 - 19:00

 �  Autostrada A106 od A6b do portu lotniczego 
w Orly.

 �  Autostrada A6 od węzła z A6a i A6b do 
RN104-Est/wschód (gmina Lisses).

 �  Autostrada A10 od węzła z A6a i A6b do RN20 
(gmina Champlan).

 �  Autostrada A13 od obwodnicy Paryża do 
węzła wielopoziomowego w Poissy/Orgeval 
(gmina Orgeval).

 �  Autostrada A12 od węzła z A13 (trójkąt 
Rocquencourt) do RN10 (gmina Montigny 
le-Bretonneux).

Transport zbiorowy dzieci
Przewóz dzieci środkami komunikacji publicznej, 
pojazdami do przewozu osób (powyżej 9 
miejsc siedzących wraz z kierowcą) to transport 
zorganizowany głównie dla osób poniżej 18 lat 
niezależnie od celu przemieszczania.

W 2017 r. przewóz dzieci środkami komunikacji 
publicznej jest zabroniony w sobota, 4 sierpnia i 
sobota 11 sierpnia, od godz. 0:00 do 24:00. Zakaz 
ruchu dotyczy wszystkich inwestycji, z wyjątkiem 
tych d s wykonane wnętrze w departamencie d 
oraz między sąsiednich departamentach; d.

Dni i godziny obowiązywania zakazu
Wszystko

na terytorium
Francji

Regionie Île-de-France
Regionie

Rhône-AlpesParyż > Prowincja Prowincja > Paryż

Poniedziałek, 1 stycznia - Nowy Rok 00-22 00-24 00-24 00-22
Wtorek, 2 stycznia - - 06-10 -

Sobota, 10 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 17 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 24 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24

Sobota, 3 marca  22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 10 marca 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 31 marca 22-24 10-24 22-24 22-24

 Niedziela Wielkanocna, 1 kwietnia 00-24 00-24 00-24 00-24
Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia 00-22 00-24 00-24 00-22

Wtorek, 3 kwietnia - - 06-10 -
Poniedziałek, 30 kwietnia 22-24 16-24 22-24 22-24

Wtorek, 1 maja - Święto pracy 00-22 00-24 00-24 00-22
Środa, 2 maja - - 06-10 -

Poniedziałek, 7 maja * 22-24 16-24 22-24 22-24
Wtorek, 8 maja – Dzień Zwycięstwa 00-22 00-24 00-24 00-22

Środa, 9 maja * 22-24 16-24 06-10 i 22-24 22-24
 Czwartek, 10 maja - Wniebowstąpieniu 00-22 00-24 00-24 00-22

Piatek, 11 maja * - 16-21 06-10 -
Sobota, 19 maja 22-24 10-24 22-24 22-24

Niedziela, 20 maja - Zesłanie Ducha Świętego 00-24 00-24 00-24 00-24
Poniedziałek, 21 maja - Zielone Świątki 00-22 00-24 00-24 00-22

Piatek, 13 lipca 22-24 16-24 22-24 22-24
Sobota, 14 lipca - Święto Narodowe 00-24 00-24 00-24 00-24

Niedziela, 15 lipca 00-22 00-24 00-24 00-22
Sobota, 21 lipca 07-19 07-19 07-19 07-19
Sobota, 28 lipca 07-19 07-19 07-19 07-19

Sobota, 4 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19
Sobota, 11 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19
Wtorek, 14 sierpnia 22-24 16-24 22-24 22-24

Środa, 15 sierpnia - Wniebowzięcie 00-22 00-24 00-24 00-22
Czwartek, 16 sierpnia - - 06-10 -
Sobota, 18 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19

Środa, 31 października 22-24 16-24 22-24 22-24

Czwartek, 1 listopada - Wszystkich Świętych 00-22 00-24 00-24 00-22
Piątek, 2 listopada - 16-21 06-10 -

Sobota, 10 listopada 22-24 10-24 22-24 22-24
Niedziela, 11 listopada - Dzień Pamięci 00-22 00-24 00-24 00-22

Poniedziałek, 12 listopada - - 06-10 -

Poniedziałek, 24 grudnia 22-24 16-24 22-24 22-24
Wtorek, 25 grudnia - Boże Narodzenie 00-22 00-24 00-24 00-22

Środa, 26 grudnia - - 06-10 -
Poniedziałek, 31 grudnia 22-24 16-24 22-24 22-24

 Kalendarz 2018  Czasowe ograniczenia obowiązujące w ruchu drogowym według regionów

wolniejsza
jazda

mniej 
wypadków taniejmniej CO2

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa
Dla bezpieczeństwa własnego i 
innych użytkowników drogi:

  W żadnym wypadku nie 
należy trzymać w bezpiecznej 
odległości i przestrzegać 
ograniczeń prędkości;
  Należy stosować się do zaleceń 
z uwaga na znaki drogowe; 
  W warunkach jazdy, nie należy 
korzystać z tv, video-konsoli 
do gier lub odtwarzacza DVD 
(Ustawa z 30 lipca 2008 r.);
  W czasie jazdy nie uzywac 
telefonu komónkowego, trzymac 
dwie rece na kierownicy i 
utrzymymywac czujnosc.  
(dekret z 24 czerwca 2015).

Godziny zakazu ruchu w regionie  
Île-de-France

w tym przepisy 
ogólne; nie dotyczy 
pięciu sobót w okresie 
letnim

Paryż


Prowincja

Prowincja


Paryż

Poniedziałek
Dzień poświąteczny - 6:00 - 10:00

Piątek 16:00 - 21:00 -

Sobota 10:00 - 18:00
22:00 - 24:00 22:00 - 24:00

Niedziela y Święta 00 :00 - 24:00 00 :00 - 24:00

Przeddzień świąt 16:00 - 24:00 22:00 - 24:00

* Rozkład do tych datach możebyć modyfikowany.



POJAZDY CIĘŻAROWE    

Przez Francj, ogólne i dodatkowe zakazy ruchu dotyczą 
pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej 7,5 ton, przeznaczonych do przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych i bezpiecznych, 
z wyłączeniem pojazdów specjalnych oraz maszyn i 
pojazdów rolniczych.

Ogólny zakaz ruchu Obowiązuje cały rok, w 
całej sieci drogowej we Francji:
 od 22.00 w sobotę do 22.00 w niedzielę;
 od 22.00 w przeddzień świąt do 22.00 w święta.

Dodatkowe zakazy ruchu
Zakazy dotyczą części sieci drogowej w regionie 
Rhône-Alpes w okresie zimowym i całej sieci 
drogowej we Francji w okresie letnim.

Trasy w rhône-alpes objęte zakazem ruchu 
w okresie zimowym

 � Bourg-en-Bresse / Chamonix.
 � Lyon / Chambéry / Tarentaise / Maurienne.
 � Lyon / Grenoble / Briançon.
 �  Bellegarde and Saint-Julien-en-Genevois / 
Annecy / Albertville.

 � Annemasse / Sallanches / Albertville.
 � Chambéry / Annecy / Scientrier.
 � Grenoble / Chambéry.

(Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.bison-fute.gouv.fr)

Zakaz ruchu w regionie Île-de-France
W regionie Île-de-France obowiązują, obok 
zakazów ogólnych i dodatkowych, również zakazy 
szczegółowe. Nie ma żadnych odstępstw od tych 
zakazów.
Odcinki autostrad objęte zakazem ruchu w 
regionie Île-de-France (z wyjątkiem pojazdów 
specjalnych oraz maszyn i pojazdów rolniczych).

 �  Autostrady A6a i A6b od obwodnicy Paryża 
do węzłów z autostradami A6 i A 10 (gmina 
Wissous).

Przypomnienie o ogólnych ograniczeniach 
w ruchu drogowym we wszystkich regionach

(z wyjątkiem Île-de-France)

Dni obowiązywania
zakazu ruchu

Godziny 
obowiązywania

zakazu

- Soboty
- Wigilie dni Świątecznych 22:00 - 24:00

- Niedziele
- Święta 00:00 - 22:00

- Soboty świąteczne
00:00 - 24:00-  Niedziele będące zarazem

   wigilią dni świątecznych

Dodatkowe zakazy ruchu

Dni obowiązywania
zakazu ruchu

Godziny 
obowiązywania

zakazu

Zimą w regionie Rhône-Alpes    
10, 17 i 24 lutego
3 i 10 marca

7:00 - 18:00
i

22:00 - 24:00

W okresie letnim, w catej 
sieci drogowej 
21 i 28 lipica
4, 11 i 18 sierpnia  

7:00 - 19:00

 �  Autostrada A106 od A6b do portu lotniczego 
w Orly.

 �  Autostrada A6 od węzła z A6a i A6b do 
RN104-Est/wschód (gmina Lisses).

 �  Autostrada A10 od węzła z A6a i A6b do RN20 
(gmina Champlan).

 �  Autostrada A13 od obwodnicy Paryża do 
węzła wielopoziomowego w Poissy/Orgeval 
(gmina Orgeval).

 �  Autostrada A12 od węzła z A13 (trójkąt 
Rocquencourt) do RN10 (gmina Montigny 
le-Bretonneux).

Transport zbiorowy dzieci
Przewóz dzieci środkami komunikacji publicznej, 
pojazdami do przewozu osób (powyżej 9 
miejsc siedzących wraz z kierowcą) to transport 
zorganizowany głównie dla osób poniżej 18 lat 
niezależnie od celu przemieszczania.

W 2017 r. przewóz dzieci środkami komunikacji 
publicznej jest zabroniony w sobota, 4 sierpnia i 
sobota 11 sierpnia, od godz. 0:00 do 24:00. Zakaz 
ruchu dotyczy wszystkich inwestycji, z wyjątkiem 
tych d s wykonane wnętrze w departamencie d 
oraz między sąsiednich departamentach; d.

Dni i godziny obowiązywania zakazu
Wszystko

na terytorium
Francji

Regionie Île-de-France
Regionie

Rhône-AlpesParyż > Prowincja Prowincja > Paryż

Poniedziałek, 1 stycznia - Nowy Rok 00-22 00-24 00-24 00-22
Wtorek, 2 stycznia - - 06-10 -

Sobota, 10 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 17 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 24 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24

Sobota, 3 marca  22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 10 marca 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 31 marca 22-24 10-24 22-24 22-24

 Niedziela Wielkanocna, 1 kwietnia 00-24 00-24 00-24 00-24
Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia 00-22 00-24 00-24 00-22

Wtorek, 3 kwietnia - - 06-10 -
Poniedziałek, 30 kwietnia 22-24 16-24 22-24 22-24

Wtorek, 1 maja - Święto pracy 00-22 00-24 00-24 00-22
Środa, 2 maja - - 06-10 -

Poniedziałek, 7 maja * 22-24 16-24 22-24 22-24
Wtorek, 8 maja – Dzień Zwycięstwa 00-22 00-24 00-24 00-22

Środa, 9 maja * 22-24 16-24 06-10 i 22-24 22-24
 Czwartek, 10 maja - Wniebowstąpieniu 00-22 00-24 00-24 00-22

Piatek, 11 maja * - 16-21 06-10 -
Sobota, 19 maja 22-24 10-24 22-24 22-24

Niedziela, 20 maja - Zesłanie Ducha Świętego 00-24 00-24 00-24 00-24
Poniedziałek, 21 maja - Zielone Świątki 00-22 00-24 00-24 00-22

Piatek, 13 lipca 22-24 16-24 22-24 22-24
Sobota, 14 lipca - Święto Narodowe 00-24 00-24 00-24 00-24

Niedziela, 15 lipca 00-22 00-24 00-24 00-22
Sobota, 21 lipca 07-19 07-19 07-19 07-19
Sobota, 28 lipca 07-19 07-19 07-19 07-19

Sobota, 4 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19
Sobota, 11 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19
Wtorek, 14 sierpnia 22-24 16-24 22-24 22-24

Środa, 15 sierpnia - Wniebowzięcie 00-22 00-24 00-24 00-22
Czwartek, 16 sierpnia - - 06-10 -
Sobota, 18 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19

Środa, 31 października 22-24 16-24 22-24 22-24

Czwartek, 1 listopada - Wszystkich Świętych 00-22 00-24 00-24 00-22
Piątek, 2 listopada - 16-21 06-10 -

Sobota, 10 listopada 22-24 10-24 22-24 22-24
Niedziela, 11 listopada - Dzień Pamięci 00-22 00-24 00-24 00-22

Poniedziałek, 12 listopada - - 06-10 -

Poniedziałek, 24 grudnia 22-24 16-24 22-24 22-24
Wtorek, 25 grudnia - Boże Narodzenie 00-22 00-24 00-24 00-22

Środa, 26 grudnia - - 06-10 -
Poniedziałek, 31 grudnia 22-24 16-24 22-24 22-24

 Kalendarz 2018  Czasowe ograniczenia obowiązujące w ruchu drogowym według regionów

wolniejsza
jazda

mniej 
wypadków taniejmniej CO2

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa
Dla bezpieczeństwa własnego i 
innych użytkowników drogi:

  W żadnym wypadku nie 
należy trzymać w bezpiecznej 
odległości i przestrzegać 
ograniczeń prędkości;
  Należy stosować się do zaleceń 
z uwaga na znaki drogowe; 
  W warunkach jazdy, nie należy 
korzystać z tv, video-konsoli 
do gier lub odtwarzacza DVD 
(Ustawa z 30 lipca 2008 r.);
  W czasie jazdy nie uzywac 
telefonu komónkowego, trzymac 
dwie rece na kierownicy i 
utrzymymywac czujnosc.  
(dekret z 24 czerwca 2015).

Godziny zakazu ruchu w regionie  
Île-de-France

w tym przepisy 
ogólne; nie dotyczy 
pięciu sobót w okresie 
letnim

Paryż


Prowincja

Prowincja


Paryż

Poniedziałek
Dzień poświąteczny - 6:00 - 10:00

Piątek 16:00 - 21:00 -

Sobota 10:00 - 18:00
22:00 - 24:00 22:00 - 24:00

Niedziela y Święta 00 :00 - 24:00 00 :00 - 24:00

Przeddzień świąt 16:00 - 24:00 22:00 - 24:00

* Rozkład do tych datach możebyć modyfikowany.



POJAZDY CIĘŻAROWE    

Przez Francj, ogólne i dodatkowe zakazy ruchu dotyczą 
pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej 7,5 ton, przeznaczonych do przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych i bezpiecznych, 
z wyłączeniem pojazdów specjalnych oraz maszyn i 
pojazdów rolniczych.

Ogólny zakaz ruchu Obowiązuje cały rok, w 
całej sieci drogowej we Francji:
 od 22.00 w sobotę do 22.00 w niedzielę;
 od 22.00 w przeddzień świąt do 22.00 w święta.

Dodatkowe zakazy ruchu
Zakazy dotyczą części sieci drogowej w regionie 
Rhône-Alpes w okresie zimowym i całej sieci 
drogowej we Francji w okresie letnim.

Trasy w rhône-alpes objęte zakazem ruchu 
w okresie zimowym

 � Bourg-en-Bresse / Chamonix.
 � Lyon / Chambéry / Tarentaise / Maurienne.
 � Lyon / Grenoble / Briançon.
 �  Bellegarde and Saint-Julien-en-Genevois / 
Annecy / Albertville.

 � Annemasse / Sallanches / Albertville.
 � Chambéry / Annecy / Scientrier.
 � Grenoble / Chambéry.

(Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.bison-fute.gouv.fr)

Zakaz ruchu w regionie Île-de-France
W regionie Île-de-France obowiązują, obok 
zakazów ogólnych i dodatkowych, również zakazy 
szczegółowe. Nie ma żadnych odstępstw od tych 
zakazów.
Odcinki autostrad objęte zakazem ruchu w 
regionie Île-de-France (z wyjątkiem pojazdów 
specjalnych oraz maszyn i pojazdów rolniczych).

 �  Autostrady A6a i A6b od obwodnicy Paryża 
do węzłów z autostradami A6 i A 10 (gmina 
Wissous).

Przypomnienie o ogólnych ograniczeniach 
w ruchu drogowym we wszystkich regionach

(z wyjątkiem Île-de-France)

Dni obowiązywania
zakazu ruchu

Godziny 
obowiązywania

zakazu

- Soboty
- Wigilie dni Świątecznych 22:00 - 24:00

- Niedziele
- Święta 00:00 - 22:00

- Soboty świąteczne
00:00 - 24:00-  Niedziele będące zarazem

   wigilią dni świątecznych

Dodatkowe zakazy ruchu

Dni obowiązywania
zakazu ruchu

Godziny 
obowiązywania

zakazu

Zimą w regionie Rhône-Alpes    
10, 17 i 24 lutego
3 i 10 marca

7:00 - 18:00
i

22:00 - 24:00

W okresie letnim, w catej 
sieci drogowej 
21 i 28 lipica
4, 11 i 18 sierpnia  

7:00 - 19:00

 �  Autostrada A106 od A6b do portu lotniczego 
w Orly.

 �  Autostrada A6 od węzła z A6a i A6b do 
RN104-Est/wschód (gmina Lisses).

 �  Autostrada A10 od węzła z A6a i A6b do RN20 
(gmina Champlan).

 �  Autostrada A13 od obwodnicy Paryża do 
węzła wielopoziomowego w Poissy/Orgeval 
(gmina Orgeval).

 �  Autostrada A12 od węzła z A13 (trójkąt 
Rocquencourt) do RN10 (gmina Montigny 
le-Bretonneux).

Transport zbiorowy dzieci
Przewóz dzieci środkami komunikacji publicznej, 
pojazdami do przewozu osób (powyżej 9 
miejsc siedzących wraz z kierowcą) to transport 
zorganizowany głównie dla osób poniżej 18 lat 
niezależnie od celu przemieszczania.

W 2017 r. przewóz dzieci środkami komunikacji 
publicznej jest zabroniony w sobota, 4 sierpnia i 
sobota 11 sierpnia, od godz. 0:00 do 24:00. Zakaz 
ruchu dotyczy wszystkich inwestycji, z wyjątkiem 
tych d s wykonane wnętrze w departamencie d 
oraz między sąsiednich departamentach; d.

Dni i godziny obowiązywania zakazu
Wszystko

na terytorium
Francji

Regionie Île-de-France
Regionie

Rhône-AlpesParyż > Prowincja Prowincja > Paryż

Poniedziałek, 1 stycznia - Nowy Rok 00-22 00-24 00-24 00-22
Wtorek, 2 stycznia - - 06-10 -

Sobota, 10 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 17 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 24 lutego 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24

Sobota, 3 marca  22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 10 marca 22-24 10-18 i 22-24 22-24 07-18 i 22-24
Sobota, 31 marca 22-24 10-24 22-24 22-24

 Niedziela Wielkanocna, 1 kwietnia 00-24 00-24 00-24 00-24
Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia 00-22 00-24 00-24 00-22

Wtorek, 3 kwietnia - - 06-10 -
Poniedziałek, 30 kwietnia 22-24 16-24 22-24 22-24

Wtorek, 1 maja - Święto pracy 00-22 00-24 00-24 00-22
Środa, 2 maja - - 06-10 -

Poniedziałek, 7 maja * 22-24 16-24 22-24 22-24
Wtorek, 8 maja – Dzień Zwycięstwa 00-22 00-24 00-24 00-22

Środa, 9 maja * 22-24 16-24 06-10 i 22-24 22-24
 Czwartek, 10 maja - Wniebowstąpieniu 00-22 00-24 00-24 00-22

Piatek, 11 maja * - 16-21 06-10 -
Sobota, 19 maja 22-24 10-24 22-24 22-24

Niedziela, 20 maja - Zesłanie Ducha Świętego 00-24 00-24 00-24 00-24
Poniedziałek, 21 maja - Zielone Świątki 00-22 00-24 00-24 00-22

Piatek, 13 lipca 22-24 16-24 22-24 22-24
Sobota, 14 lipca - Święto Narodowe 00-24 00-24 00-24 00-24

Niedziela, 15 lipca 00-22 00-24 00-24 00-22
Sobota, 21 lipca 07-19 07-19 07-19 07-19
Sobota, 28 lipca 07-19 07-19 07-19 07-19

Sobota, 4 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19
Sobota, 11 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19
Wtorek, 14 sierpnia 22-24 16-24 22-24 22-24

Środa, 15 sierpnia - Wniebowzięcie 00-22 00-24 00-24 00-22
Czwartek, 16 sierpnia - - 06-10 -
Sobota, 18 sierpnia 07-19 07-19 07-19 07-19

Środa, 31 października 22-24 16-24 22-24 22-24

Czwartek, 1 listopada - Wszystkich Świętych 00-22 00-24 00-24 00-22
Piątek, 2 listopada - 16-21 06-10 -

Sobota, 10 listopada 22-24 10-24 22-24 22-24
Niedziela, 11 listopada - Dzień Pamięci 00-22 00-24 00-24 00-22

Poniedziałek, 12 listopada - - 06-10 -

Poniedziałek, 24 grudnia 22-24 16-24 22-24 22-24
Wtorek, 25 grudnia - Boże Narodzenie 00-22 00-24 00-24 00-22

Środa, 26 grudnia - - 06-10 -
Poniedziałek, 31 grudnia 22-24 16-24 22-24 22-24

 Kalendarz 2018  Czasowe ograniczenia obowiązujące w ruchu drogowym według regionów

wolniejsza
jazda

mniej 
wypadków taniejmniej CO2

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa
Dla bezpieczeństwa własnego i 
innych użytkowników drogi:

  W żadnym wypadku nie 
należy trzymać w bezpiecznej 
odległości i przestrzegać 
ograniczeń prędkości;
  Należy stosować się do zaleceń 
z uwaga na znaki drogowe; 
  W warunkach jazdy, nie należy 
korzystać z tv, video-konsoli 
do gier lub odtwarzacza DVD 
(Ustawa z 30 lipca 2008 r.);
  W czasie jazdy nie uzywac 
telefonu komónkowego, trzymac 
dwie rece na kierownicy i 
utrzymymywac czujnosc.  
(dekret z 24 czerwca 2015).

Godziny zakazu ruchu w regionie  
Île-de-France

w tym przepisy 
ogólne; nie dotyczy 
pięciu sobót w okresie 
letnim

Paryż


Prowincja

Prowincja


Paryż

Poniedziałek
Dzień poświąteczny - 6:00 - 10:00

Piątek 16:00 - 21:00 -

Sobota 10:00 - 18:00
22:00 - 24:00 22:00 - 24:00

Niedziela y Święta 00 :00 - 24:00 00 :00 - 24:00

Przeddzień świąt 16:00 - 24:00 22:00 - 24:00

* Rozkład do tych datach możebyć modyfikowany.



POJAZDY CIĘŻAROWE 2018
Kalendarz - Czasowych ograniczeniach  
obowiązujących w ruchu drogowym 

STAŁE ZAKAZY RUCHU  

Ze względów bezpieczeństwa w części 
dróg krajowej sieci drogowej we Francji 
obowiązuje zakaz ruchu pojazdów 
ciężarowych. Poniżej wyszczególniono 
główne trasy objęte zakazem na mocy 
rozporządzeń prefekta dla pojazdów o masie 
powyżej 7,5 t (lub o innej wskazanej masie), 
przeznaczonych do przewozu towarów. Podane 
są również ograniczenia dotyczące zbiorowych 
przewozów osób (lista nie jest wyczerpująca).

Region île-de-france 
Tunel autostrady A14 pod La Défense.

Region Wschodni
Droga krajowa N59 pomiędzy Lunéville (54) i 
Sélestat (67): zakaz ruchu wszelkich pojazdów 
w tranzycie o masie powyżej 3,5 t.

Droga krajowa N66:  
 �  zakaz ruchu pojazdów o masie przekraczającej 
3,5 t pomiędzy Remiremont (88) i Cernay (68);

 �  zakaz dla pojazdów o PTAC lub PTRA 
większym niż 19 ton, w godz. od 6 do 22, 
z punktem załadunku lub rozładunku w 
Lotaryngii lub Alzacji.

Region Północny
Autostrada A22 (12 km), droga krajowa N356  
(5 km), droga krajowa N227 (3 - 4 km): 
zakaz ruchu pojazdów w tranzycie o masie 
przekraczającej 3,5 t zjeżdżających z autostrady 
A1 w kierunku południe - północ.

Zona Sur
Autostrada A557: zakaz ruchu dla pojazdów o 
masie powyżej 3,5 t od zjazdu Arenc (13) i Les 
Ports, w kierunku od A7 do A55.

Autostrada A55 (4 km): zakaz ruchu dla pojazdów 
o masie powyżej 3,5 t w Marsylii (13), pomiędzy 
skrzyżowaniem wielopoziomowym w Vieux Port i 
węzłem wielopoziomowym w Cap Pinède.

Połączenie pomiędzy autostradami a50 (Tou-
lon est / Tulon wschód) i A57 (Toulon ouest / 
Tulon zachód): zakaz ruchu w tunelu w Tulonie 
(fr. Toulon) (83) dla pojazdów o masie powyżej 
19 t przewożących towary oraz dla autokarów 
w kierunku Marsylii.

Autostrada A8: całodobowy zakaz przewózu 
drogowego tlenku etylenu na odcinku 
autostrady A8 pomiędzy punktem poboru 
opłat w Antibes i granicą włoską, z wyjątkiem 
nadzwyczajnych wyłączeń związanych z 
działaniem siły wyższej. 

Droga krajowa N7: 
 �   zakaz ruchu pojazdów o masie przekraczającej 
6 t na trasie tranzytowej przez aglomerację 
Orange (84), pomiędzy skrzyżowaniem z 
RD976 i skrzyżowaniem z RD950; 

 �   zakaz ruchu po jazdów o mas ie 
przekraczającej 16 t na trasie tranzytowej 
przez aglomerację Mondragon (84).

Droga krajowa N85: zakaz ruchu pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej (PTAC) 
dopuszczalnej masie całkowitej zestawu (PTRA) 
powyżej 26 ton, niewyposażonych w tempomaty, 
na granicy departamentów 38 / 05 i Gap. 

Droga krajowa N580: zakaz ruchu pojazdów 
o masie przekraczającej 25 t w Awinionie / fr. 
Avignon (84), na mostach « Pont du Royaume » 
i « Pont Daladier ».

Droga krajowa N94 - przełęcz Montgenèvre 
(05) : 
zakaz ruchu dla pojazdów o PTAC lub PTRA 
powyżej 26 ton.

Droga krajowa N94 : zakaz ruchu pojazdów 
dla pojazdów o PTAC lub PTRA powyżej  
26 ton, niewyposażonych w tempomaty, od 
ronda południowego Embrun (05) do granicy z 
Włochami.

Region Południowo-Wschodni
Autostrady A7 i A6 (25 km):
zakaz ruchu pomiędzy Ternay (69) i Limonest 
Dardilly (69).

Droga krajowa N205 tunelu Mont-Blanc 
(74) : zakaz ruchu przewożących pojazdów 
materiały niebezpieczne, i pojazdów o wysokości 
przekraczającej 4,70 m.

Tunelu Fréjus(73): zakaz ruchu pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne  
klasy 1, pojazdów o masie przekraczającej 3,5 
t pomiędzy klasy EURO O, EURO I, EURO II, i 
pojazdów o wysokości przekraczającej 4,30 m.

Autostrada A47: zakaz ruchu na łącznicy 
łączącej autostradę A47 (kierunek wschód-
zachód) i autostradę A7 w kierunku Lyonu cen-
trum/węzeł wielopoziomowy w Ternay (69).

Droga krajowa N7: zakaz ruchu pojazdów o 
masie przekraczającej 6 t w godzinach 22.00-
6.00 w Tain l’Hermitage (26).

Droga krajowa N7: zakaz ruchu pojazdów o 
masie przekraczającej 3,5 t pomiędzy Vienne 
(38) i Péage-de-Roussillon (38), w kierunku 
północ-południe.

Droga krajowa N85 zjazd w laffrey: zakaz 
ruchu dla pojazdów o PTAC powyżej 7,5 ton i 
pojazdów transportu publicznego.

Północna część obwodnicy Lyonu (69): zakaz 
ruchu pojazdów o wysokości przekraczającej 
4,50 m. ; zakaz ruchu pojazdów o masie 
przekraczającej 19 t. ;zakaz ruchu pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne.

Tunel pod Fourvière (69): zakaz ruchu poja-
zdów o masie przekraczającej 7,5 t i pojazdów 
o wysokości przekraczającej 4,5 m. ; zakaz 
ruchu pojazdów przewożących materiały nie-
bezpieczne.

Wszystkie dokładne informacje dotyczące ograniczeń 
w ruchu dotyczących pojazdów ciężarowych można 
znaleźć na stronie www.bison-fute.gouv.fr
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POJAZDY CIĘŻAROWE 2018
Kalendarz - Czasowych ograniczeniach  
obowiązujących w ruchu drogowym 

STAŁE ZAKAZY RUCHU  

Ze względów bezpieczeństwa w części 
dróg krajowej sieci drogowej we Francji 
obowiązuje zakaz ruchu pojazdów 
ciężarowych. Poniżej wyszczególniono 
główne trasy objęte zakazem na mocy 
rozporządzeń prefekta dla pojazdów o masie 
powyżej 7,5 t (lub o innej wskazanej masie), 
przeznaczonych do przewozu towarów. Podane 
są również ograniczenia dotyczące zbiorowych 
przewozów osób (lista nie jest wyczerpująca).

Region île-de-france 
Tunel autostrady A14 pod La Défense.

Region Wschodni
Droga krajowa N59 pomiędzy Lunéville (54) i 
Sélestat (67): zakaz ruchu wszelkich pojazdów 
w tranzycie o masie powyżej 3,5 t.

Droga krajowa N66:  
 �  zakaz ruchu pojazdów o masie przekraczającej 
3,5 t pomiędzy Remiremont (88) i Cernay (68);

 �  zakaz dla pojazdów o PTAC lub PTRA 
większym niż 19 ton, w godz. od 6 do 22, 
z punktem załadunku lub rozładunku w 
Lotaryngii lub Alzacji.

Region Północny
Autostrada A22 (12 km), droga krajowa N356  
(5 km), droga krajowa N227 (3 - 4 km): 
zakaz ruchu pojazdów w tranzycie o masie 
przekraczającej 3,5 t zjeżdżających z autostrady 
A1 w kierunku południe - północ.

Zona Sur
Autostrada A557: zakaz ruchu dla pojazdów o 
masie powyżej 3,5 t od zjazdu Arenc (13) i Les 
Ports, w kierunku od A7 do A55.

Autostrada A55 (4 km): zakaz ruchu dla pojazdów 
o masie powyżej 3,5 t w Marsylii (13), pomiędzy 
skrzyżowaniem wielopoziomowym w Vieux Port i 
węzłem wielopoziomowym w Cap Pinède.

Połączenie pomiędzy autostradami a50 (Tou-
lon est / Tulon wschód) i A57 (Toulon ouest / 
Tulon zachód): zakaz ruchu w tunelu w Tulonie 
(fr. Toulon) (83) dla pojazdów o masie powyżej 
19 t przewożących towary oraz dla autokarów 
w kierunku Marsylii.

Autostrada A8: całodobowy zakaz przewózu 
drogowego tlenku etylenu na odcinku 
autostrady A8 pomiędzy punktem poboru 
opłat w Antibes i granicą włoską, z wyjątkiem 
nadzwyczajnych wyłączeń związanych z 
działaniem siły wyższej. 

Droga krajowa N7: 
 �   zakaz ruchu pojazdów o masie przekraczającej 
6 t na trasie tranzytowej przez aglomerację 
Orange (84), pomiędzy skrzyżowaniem z 
RD976 i skrzyżowaniem z RD950; 

 �   zakaz ruchu po jazdów o mas ie 
przekraczającej 16 t na trasie tranzytowej 
przez aglomerację Mondragon (84).

Droga krajowa N85: zakaz ruchu pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej (PTAC) 
dopuszczalnej masie całkowitej zestawu (PTRA) 
powyżej 26 ton, niewyposażonych w tempomaty, 
na granicy departamentów 38 / 05 i Gap. 

Droga krajowa N580: zakaz ruchu pojazdów 
o masie przekraczającej 25 t w Awinionie / fr. 
Avignon (84), na mostach « Pont du Royaume » 
i « Pont Daladier ».

Droga krajowa N94 - przełęcz Montgenèvre 
(05) : 
zakaz ruchu dla pojazdów o PTAC lub PTRA 
powyżej 26 ton.

Droga krajowa N94 : zakaz ruchu pojazdów 
dla pojazdów o PTAC lub PTRA powyżej  
26 ton, niewyposażonych w tempomaty, od 
ronda południowego Embrun (05) do granicy z 
Włochami.

Region Południowo-Wschodni
Autostrady A7 i A6 (25 km):
zakaz ruchu pomiędzy Ternay (69) i Limonest 
Dardilly (69).

Droga krajowa N205 tunelu Mont-Blanc 
(74) : zakaz ruchu przewożących pojazdów 
materiały niebezpieczne, i pojazdów o wysokości 
przekraczającej 4,70 m.

Tunelu Fréjus(73): zakaz ruchu pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne  
klasy 1, pojazdów o masie przekraczającej 3,5 
t pomiędzy klasy EURO O, EURO I, EURO II, i 
pojazdów o wysokości przekraczającej 4,30 m.

Autostrada A47: zakaz ruchu na łącznicy 
łączącej autostradę A47 (kierunek wschód-
zachód) i autostradę A7 w kierunku Lyonu cen-
trum/węzeł wielopoziomowy w Ternay (69).

Droga krajowa N7: zakaz ruchu pojazdów o 
masie przekraczającej 6 t w godzinach 22.00-
6.00 w Tain l’Hermitage (26).

Droga krajowa N7: zakaz ruchu pojazdów o 
masie przekraczającej 3,5 t pomiędzy Vienne 
(38) i Péage-de-Roussillon (38), w kierunku 
północ-południe.

Droga krajowa N85 zjazd w laffrey: zakaz 
ruchu dla pojazdów o PTAC powyżej 7,5 ton i 
pojazdów transportu publicznego.

Północna część obwodnicy Lyonu (69): zakaz 
ruchu pojazdów o wysokości przekraczającej 
4,50 m. ; zakaz ruchu pojazdów o masie 
przekraczającej 19 t. ;zakaz ruchu pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne.

Tunel pod Fourvière (69): zakaz ruchu poja-
zdów o masie przekraczającej 7,5 t i pojazdów 
o wysokości przekraczającej 4,5 m. ; zakaz 
ruchu pojazdów przewożących materiały nie-
bezpieczne.

Wszystkie dokładne informacje dotyczące ograniczeń 
w ruchu dotyczących pojazdów ciężarowych można 
znaleźć na stronie www.bison-fute.gouv.fr
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