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Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W przypadku wystàpienia na drogach upla-
stycznienia nawierzchni bitumicznych, wywo∏anego
wysokimi temperaturami, wprowadza si´ na tych dro-
gach ograniczenia ruchu pojazdów i zespo∏ów pojaz-
dów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej
12 ton, z wy∏àczeniem autobusów, poprzez zakaz ich
ruchu na obszarze ca∏ego kraju lub jego cz´Êci w godzi-
nach od 1100 do 2200.

2. Informacj´ o terminach rozpocz´cia i zakoƒcze-
nia ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1, oraz o obsza-
rze ich obowiàzywania podaje do publicznej wiadomo-
Êci w Êrodkach masowego przekazu Generalny Dyrek-
tor Dróg Krajowych i Autostrad.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazy-
wane sà ponadto:

1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych;

2) Ministrowi Obrony Narodowej;

3) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych;

4) Komendantowi G∏ównemu Policji;

5) Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej;

6) Komendantowi G∏ównemu Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej;

7) Prezesowi Polskiej Agencji Prasowej;

8) Prezesowi Telewizyjnej Agencji Informacyjnej;

9) Prezesowi Informacyjnej Agencji Radiowej;

10) G∏ównemu Inspektorowi Transportu Drogowego;

11) wojewodom i marsza∏kom województw w∏aÊci-
wym dla obszaru obj´tego ograniczeniem.

4. W czasie obowiàzywania ograniczeƒ, o których
mowa w ust. 1, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie oraz jej oddzia∏y w wojewódz-
twach obj´tych ograniczeniem prowadzà punkty infor-
macji drogowej.

§ 2. Wprowadza si´ zakaz ruchu na drogach pojaz-
dów i zespo∏ów pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej przekraczajàcej 12 ton, z wy∏àczeniem autobu-
sów, w nast´pujàcych terminach:

1) od godziny 700 do 2200 w dni ustawowo wolne od
pracy:

a) 1 stycznia — Nowy Rok,

b) pierwszy dzieƒ Wielkiej Nocy,

c) drugi dzieƒ Wielkiej Nocy,

d) 1 maja — Êwi´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∏o-
Êci,

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 poprzedza-
jàcy dzieƒ okreÊlony w pkt 1 lit. b—j;

3) w okresie od pierwszego piàtku po zakoƒczeniu ro-
ku szkolnego do dnia 31 sierpnia, z zastrze˝eniem
pkt 1 lit. h:

a) od godziny 1800 do godziny 2200 w piàtek,

b) od godziny 700 do godziny 1400 w sobot´,

c) od godziny 700 do godziny 2200 w niedziel´.

§ 3. 1. Przepisy § 1 i 2 nie majà zastosowania do po-
jazdów:

1) Policji, Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Stra˝y Granicznej, jednostek ochrony przeciwpo˝a-
rowej i innych specjalistycznych s∏u˝b ochrony
chemicznej, radiologicznej oraz przed ska˝eniami,
pogotowia technicznego;

2) pracujàcych na potrzeby budowy dróg i mostów
oraz ich utrzymania;

3) pracujàcych na potrzeby s∏u˝b technicznych usu-
wajàcych awarie;

4) bioràcych udzia∏ w akcjach ratowniczych;

5) bioràcych udzia∏ w usuwaniu skutków kl´sk ˝ywio-
∏owych;
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1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165
i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451 i 1452.
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6) przewo˝àcych artyku∏y szybko psujàce si´ i Êrodki
spo˝ywcze, okreÊlone w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia;

7) przeznaczonych do przewozu ˝ywych zwierzàt;

8) pracujàcych na potrzeby skupu mleka, zbó˝ lub
zwierzàt;

9) pracujàcych na potrzeby bezpoÊredniego zaopa-
trzenia statków morskich w paliwo, materia∏y ole-
jowe, olej smarowy, cz´Êci zamienne oraz wod´
pitnà;

10) wolnobie˝nych u˝ywanych do prac rolnych i cià-
gników rolniczych;

11) przewo˝àcych sprz´t transmisyjny stacji radiowych
i telewizyjnych;

12) przewo˝àcych, w zwiàzku z organizacjà imprez ma-
sowych, sprz´t dla ich obs∏ugi;

13) przewo˝àcych pras´;

14) pustych po roz∏adunku artyku∏ów szybko psujàcych
si´ oraz skierowanych po za∏adunek takich towa-
rów;

15) przewo˝àcych lekarstwa i Êrodki medyczne;

16) przewo˝àcych ∏adunki pocztowe;

17) pracujàcych w zwiàzku z niezb´dnym utrzymaniem
ciàg∏oÊci cyklu produkcyjnego, w odleg∏oÊci do
50 km od siedziby przedsi´biorstwa, pracujàcego
w cyklu ciàg∏ym;

18) przewo˝àcych, okreÊlone w odr´bnych przepisach,
towary niebezpieczne w iloÊciach, dla których wy-
magane jest oznakowanie pojazdu tablicami
ostrzegawczymi barwy pomaraƒczowej;

19) uczestniczàcych w akcjach humanitarnych;

20) przeznaczonych do przewozu betonu;

21) przeznaczonych do przewozu odpadów komunal-
nych;

22) przewo˝àcych towary z wy∏adunku wagonów ze
stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji ko-
lejowej.

2. Przepisy § 1 i 2 nie majà zastosowania do pojaz-
dów, które wjecha∏y na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej poza terminami lub godzinami obowiàzywa-
nia zakazów lub ograniczeƒ, w odleg∏oÊci do 25 km od
miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujàcych na
granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

3. Przepisy § 1 i 2 nie majà zastosowania do pojaz-
dów wykonujàcych czynnoÊci dowozowo-odwozowe
na odcinku mi´dzy miejscem nadania albo przeznacza-
nia a najbli˝szym làdowym terminalem transportu
kombinowanego lub w promieniu 150 km od termina-
lu morskiego.

4. Przepisy § 2 nie majà zastosowania do pojazdów
powracajàcych z zagranicy, pod warunkiem posiada-
nia przez kierowc´ wa˝nej rocznej lub pó∏rocznej karty
op∏aty za przejazd po drogach krajowych.

5. Przepisy § 1 nie majà zastosowania do pojazdów
w stanie pró˝nym (bez ∏adunku).

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
okresowych ograniczeƒ oraz zakazu ruchu niektórych
pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 50, poz. 598).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 sierpnia 2003 r. (poz. 1565)

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, ke-
firy, Êmietana, mleko spo˝ywcze, twarogi, sery doj-
rzewajàce, 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 ro-
Êlinnego.

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, go-
towe 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.


