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Ograniczenia w ruchu TIR-ów
W Toruniu obowiązuje czasowy zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 18 ton. Ograniczenia dotyczą godzin: 6:00-9:00 oraz
13:00-19:00.
Zakaz ten nie dotyczy autobusów oraz następujących pojazdów trwale oznakowanych: Policji,
Wojska, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Drogowego, Pogotowia
Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego, Pogotowia Energetycznego oraz służb miejskich
podczas wykonywania czynności służbowych oraz innych podmiotów prowadzących działania w
trybie niezwłocznym.
Zakaz ten nie dotyczy również pojazdów posiadających zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w
Toruniu.
Jak uzyskać zezwolenie na wjazd?
Zezwolenia wydawane są na podstawie wniosku złożonego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy
ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wnioski mogą
być składane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Do wniosku o wydanie Zezwolenia
należy załączyć następujące dokumenty:

wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu
dokumenty potwierdzające możliwość użytkowania pojazdu (w sytuacji, gdy pojazd nie jest
zarejestrowany na wnioskodawcę) - pozwolenie na użytkowanie, umowa leasingowa lub
umowa najmu, bądź dzierżawy
w przypadku, gdy firma wnioskodawcy nie jest zarejestrowana w Toruniu, dokumenty
potwierdzające potrzebę wjazdu do miasta w godzinach obowiązywania zakazu np. umowy
podpisane z firmami z Torunia lub oświadczenia firm toruńskich o współpracy.
W przypadku braku możliwości określenia danych pojazdu można wnioskować o wydanie zezwolenia
na okaziciela.
Zezwolenia na wjazd w strefę zakazu wydawane są w terminie do 14 dni licząc od daty złożenia
odpowiednio uzasadnionego i udokumentowanego wniosku. Zezwolenie należy odebrać w miejscu
złożenia wniosku. Na prośbę wnioskodawcy, zawartą we wniosku, zezwolenie może być przesłane
listem.
Zezwolenie należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w taki sposób, aby możliwe było odczytanie
wszystkich danych na nim zawartych. Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku stosowania się do
przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym poza uprawnieniami wynikającymi z wydanego
zezwolenia.
>>> Wniosek o wydanie zezwolenia wjazd na teren miasta Torunia samochodu o masie całkowitej
przekraczającej 18 ton. [1]

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/wniosek_mzd_tir_wjazd_2012.doc
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