
Polonya’da Eşya Taşımacılığı Sürüş Yasakları – 2021 

 

Genel Yasaklar   

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 12t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Ülke geneli 

Yasak Aşağıdaki listede c’den k’ya kadar belirtilen tatillerin arifelerinde saat 18.00-

22.00 arası, yine aşağıda belirtilmiş olan tatil günlerinin tamamında saat 08:00-

22:00 arası 

 

İlave Yasaklar  

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 12t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Ülke geneli 

Yasak 25 Haziran – 29 Ağustos 2021 tarihleri arası: 

 Cuma günleri saat 18:00-22:00 arası 

 Cumartesi günleri saat 08:00-14:00 arası 

 Pazar günleri saat 08:00-22:00 arası 

Not: 15 Ağustos resmi tatil olduğun için o gün olacak yasak saatleri Genel 

Yasaklar kapsamında olacaktır. Ayrıca 14 Ağustos Cumartesi günü de yasaklar 

saat 08:00-14:00 arası ve 18:00-22:00 arası geçerli olacaktır. 

İstisnalar 

1. Polis araçları, yol denetim müfettişliğine ait araçlar, sınır muhafaza, gümrük, Polonya Silahlı 

Kuvvetleri, teknik acil durum, hükümet koruma bürosu, itfaiye, kimyevi acil durum, radyolojik 

ve salgın koruma servisi araçları 

2. Yol/arıza servisi araçları 

3. Kurtarma operasyonlarında kullanılan araçlar 

4. Doğal afet durumlarında kullanılan acil durum araçları 

5. İnsani yardım araçları 

6. Yol ve köprü yapımı ve bakımında kullanılan araçlar 

7. Canlı hayvan taşıyan araçlar 

8. Canlı hayvan, taze süt ve mısır toplanması için kullanılan araçlar 

9. Gemiler için sıvı yakıt, petrol ürünleri, yağlayıcılari yedek parça veya tatlı su taşıyan araçlar 

10. TV ve Radyo istasyonlarının yayın ekipmanlarının taşınması 

11. Toplu olaylara yönelik ekipmanların taşınması 

12. Müsait olan taşıma kapasitesinin hatırı sayılır bir kısmında gazete taşıyan araçlar 

13. İlaç taşıması için kullanılan araçlar 

14. Müsait olan taşıma kapasitesinin hatırı sayılır bir kısmında posta taşıyan araçlar 

15. Çalışması katı bir şekilde üretim döngüsünün zorunlu bakım hizmetleri ile alakalı olan araçlar 

veya 24 saat çalışan bir şirkete hizmet sağlayan araçlar 

16. Turuncu levha zorunluluğu olan ve ADRli yük taşıyan araçlar 



17. Müsait olan taşıma kapasitesinin hatırı sayılır bir kısmında bozulabilir ürün veya gıda* taşıyan 

araçlar 

18. Beton ya da beton pompalama işlemi için ekipman taşıyan araçlar 

19. Belediye atıklarını taşıyan araçlar 

20. Tren vagonlarından boşaltılan yüklerin tren istasyonundan 50km mesafeye kadar taşınması için 

kullanılan araçlar 

21. Kombine taşımacılıkta kullanılan araçlar 

22. Yavaş hareket eden tarım araçları ve traktörler 

23. Karayolu taşıma işlemini tamamlamak için yurt dışından dönen veya Polonya’da kayıtlı ofisi 

bulunan alıcıya doğru seyahat eden araçlar 

24. Polonya’ya yasak gününden veya saatinden önce giriş yapmış ve sınırdan 50km ilerlemiş 

olabilen araçlar ile sınır bölgesinde Polonya’dan çıkış için bekleyen araçlar 

25. Ücretsiz tıbbi muayeneler için kullanılan araçlar 

26. 6.maddeden 21.maddeye kadar olan istisnalar ayrıca yük yüklemeye giden boş araçlara veya 

Polonya topraklarında yük boşaltıp dönüşe geçmiş araçlar için de uygulanır.  

 

*Bozulabilir gıdaların listesi: et ve yenilebilir sakatat; balık; kabuklu deniz ürünleri; 

yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları; süt ürünleri, özellikle yoğurt, kefir, ekşi krema, süt, 

peynir, tereyağı ve dondurma; kuş yumurtaları ve yumurta ezmeleri; kesilmiş çiçekler; kıvrılmış 

çim (çimen) ve ev bitkileri; taze ve dondurulmuş sebzeler, meyveler ve mantarlar; tahıllar ve 

gıda, yem ve bitkisel yağların üretimi için kullanılan tarımsal ürünler; öğütülmüş tahıllar, 

özellikle un, yulaf, irmik ve mısır granülleri; hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağ; gıda 

konserveleri, et, kümes hayvanları, balık, sebze ve meyve; tatlılar ve şekerlemeler; tahıllar, un 

konserveleri, nişasta, süt tozu ve unlu mamuller; alkolsüz içecekler; gıda endüstrisinden kalan 

kalıntılar ve atıklar; hazır hayvan yemi; şeker pancarı; patates; taze maya; mantarlar için 

yetiştirme ortamı. 

 

2021 Resmi Tatiller 

a. 1 Ocak  Yeni Yılın İlk Günü 

b. 6 Ocak  Epifani* 

c. 4 Nisan  Paskalya Pazarı 

d. 5 Nisan  Paskalya Pazartesisi 

e. 1 Mayıs  İşçi Bayramı 

f. 3 Mayıs  Anayasa Günü 

g. 23 Mayıs Paskalya’dan Sonraki 7. Pazar (Hamsin Yortusu) 

h. 3 Haziran Katolik Yortusu 

i. 15 Ağustos Hz. Meryem’in Göğe Yükselmesi Bayramı 

j. 1 Kasım  Azizler Günü 

k. 11 Kasım Bağımsızlık Günü 

l. 25 Aralık Noel’in İlk Günü 

m. 26 Aralık  Noel’in İkinci Günü 

 

*Sürüş yasakları bu günde uygulanmaz 

 

 



Yerel Yasaklar 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 16t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Varşova 

Yasak   Her gün saat 07:00-10:00 ve 16:00-20:00 saatleri arası 

Notlar 16t üzerindeki yük taşımacılığı araçlarının Varşova şehrini transit geçişi 

yasaktır. ( Varşova çevresindeki yerleşimlere hizmet sağlayan trafik hariç) 

Transit trafik 50,62 ve 60 numaralı yollara yönlendirilmelidir. C16 kimlik kartı 

ile seyahat eden araçlar bu kısıtlamadan muaftır. Bu kart taşıyıcılara gönderici 

tarafından teslim edilir. Kısıtlamalar işaretlenmiştir.  

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 18t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Wroclaw 

Yasak   Her gün saat 06:00-09:00, 13:00-19:00 ve 22:00-04:00 saatleri arası 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 14t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Elk 

Yasak   Süresiz yasak 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 10t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Lomza 

Yasak   Her gün saat 22:00-06:00 saatleri arası 

 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 16t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Ponzan 

Yasak   Her gün saat 07:00-09:00 ve 14:00-18:00 arası 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 18t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Torun 

Yasak   Her gün saat 06:00-09:00 ve 13:00-19:00 arası 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 12t üzerinde olan tüm ticari araçlar 



Bölge   Gliwice 

Yasak   Her gün saat 00:00-04:00, 06:00-10:00 ve  14:00-18:00 arası 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 15t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Nowa Sol 

Yasak   Süresiz yasak 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 18t üzerinde olan tüm ticari araçlar (otobüsler hariç) 

Bölge   Suwalki 

Yasak   Süresiz yasak 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 24t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Sopot 

Yasak   Süresiz yasak 

 

İlgili araçlar  Maksimum ağırlık izni 12t üzerinde olan tüm ticari araçlar 

Bölge   Lodz 

Yasak   Süresiz Yasak ( Aleksandrowska, Szczecinska, Zgierska ana caddeleri hariç) 

 

Kaynak: ZMPD, Ekim 2020 

 

 

 

 

 


