
ДОДАТКОВІ УМОВИ РУХУ 

Обов’язкове вмикання фар на всіх дорогах та магістралях території Польщі цілодобово 
протягом року. 

Забороняється користуватися мобільним телефоном під час керування автомобілем, якщо 
він не використовується з відповідним обладнанням “hands-off” 

Ланцюги  

Використання ланцюгів не є обов'язковою умовою. Однак, відповідно до пункту 42 Закону 
про регулювання, що стосується знаків і сигналів 21.6.99 Міністерства транспорту та 
внутрішніх справ, використання ланцюгів є обов'язковим для тих ділянок доріг, на яких 
встановлено відповідні дорожні знаки. Ланцюгами повинні бути оснащені принаймні два 
колеса. Використання ланцюгів допускається тільки на засніжених дорогах. Санкції Будь-яке 
порушення вищезазначеного положення карається штрафом в розмірі до 200 злотих.  

Зимові шини  

Немає спеціального законодавства щодо використання зимових шин. Однак, Закон про 
дорожній рух передбачає, що транспортний засіб має бути побудовано, обладнано і 
збережено таким чином, що використання транспортного засобу не загрожує безпеці тих, хто 
їде в ньому або безпеки інших учасників дорожнього руху. Постійне використання шин, які 
постійно оснащені небуксуючим обладнанням (тобто шиповані) забороняється. 

Перевезення відходів та макулатури 

24 січня 2018 року набула чинності постанова Міністра навколишнього середовища 
Республіки Польща від 7 жовтня 2016 року, що встановлює вимоги до перевезення відходів. 

У документі викладені загальні правила транспортування відходів. 

Зокрема, забороняються комбіновані перевезення небезпечних і безпечних відходів, при 
яких не виключений їх контакт між собою. 

Різні види відходів не повинні змішуватися під час транспортування. При перевезенні 
відходів повинно бути виключено їх потрапляння за межі транспортного засобу - розлив, 
розсипання, а також поширення неприємного запаху. Якщо вплив атмосферних чинників на 
відходи може привести до негативних наслідків для навколишнього середовища, для життя і 
здоров'я людини, воно повинно бути зведене до мінімуму. 

Відходи, що перевозяться в контейнерах або мішках, повинні бути розміщені і закріплені в 
транспортних засобах способом, що запобігає їх переміщення та перекидання. 

У разі зміни виду перевезених відходів необхідно забезпечити, щоб транспортний засіб не 
містило залишків попередньої партії відходів, якщо вони можуть негативно впливати на 
властивості нової партії транспортуються відходів, створюючи небезпеку для навколишнього 
середовища, життя і здоров'я людей. 

Перевезення відходів повинно супроводжуватися документами, що підтверджують вид 
перевезених відходів і містять дані замовника перевезення. Під час транскордонного 
перевезення відходів повинен оформлятися документ відповідно Регламентом ЄС від 14 
червня 2006 року № 1013/2006. 

Транспортні засоби для перевезення відходів повинні позначатися знаком білого кольору 
довжиною 400 мм і висотою 300 мм, на якій літерами чорного кольору мінімальною висотою 
100 мм і мінімальною шириною лінії 15 мм нанесено слова «OTPADY» (відходи). 

При транскордонних перевезеннях відходів замість зазначеної вище маркування 
дозволяється позначати транспортний засіб знаком білого кольору довжиною 400 мм і 
висотою 300 мм, на якому нанесена велика літера «А» чорного кольору з мінімальною 



висотою 200 мм і мінімальна шириною лінії 20 мм. Знак повинен розташовуватися на 
видному місці спереду транспортного засобу на його зовнішній поверхні. 

Маркування повинна бути розбірливою і довговічною, в тому числі стійкої до погодних умов. 

З повною інформацією можна ознайомитись  тут: http://zmpd.zmpd.pl/aktualnosci_pliki/f-ZMPD-
6119-8645-7456.D2016000174201.pdf 

 


