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Factsheet 1: sektoralny zakaz jazdy przez Tyrol
W celu dostosowania się do regulacji sektoralnego zakazu jazdy na autostradzie Inntalautobahn A 12 stoją do
Państwa dyspozycji następujące połączenia pociągiem intermodalnym ROLA.
Wörgl – Brenner v.v.
Wörgl – Trento v.v.

od EUR 98
od EUR 217

Przewóz autotransporterów, których wysokość wykracza 4 m i długość 19 m, jest możliwy aż do odwołania tylko na relacjii Wörgl-Brenner v.v.

Dalsze informacje otrzymacie Państwo w Rail Cargo Operator – Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 93000 41041;
E-mail: rola@railcargo.com lub na stronach internetowych rola.at
Jakie regiony?
Od 1 listopada 2016
A 12, w obydwu kierunkach, km 6,35 region gminy Langkampfen do km 72,00 w regionie gminy Ampass

Jakie pojazdy?
Pojazdy ciężarowe o dmc powyżej 7,5 t i pojazdy ciężarowe z przyczepami których dmc obydwu pojazdów wynosi powyżej 7,5 t

Jakie klasy towarów?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Wszystkie odpady, które wyszczególnione są na liście odpadów według Unii Europejskiej 2000/532/EG, z późniejszymi zmianami
2014/955/EU
Kamienie, ziemia i materiały z wyrobisk ziemnych
Drewno i korek
Pojazdy silnikowe głównych grup i podgrup L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2 i N1
Rudy metali nieżelaznych i żelazowych
Stal, z wyjątkiem stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej do zaopatrzenia budowlanego
Marmur i trawertyn
Płytki ceramiczne, kafelki

Wyjątki








Przejazdy pojazdami, które muszą być za- lub rozladowane w regionie objętym zakazem (źródło lub miejsce przeznaczenia w strefie
zakazu)
Przejazdy pojazdami, które muszą być załadowane lub rozladowane w rozszerzonym regionie objętym zakazem (źródło lub miejsce
przeznaczenia w strefie rozszerzonym zakazu)
Przejazdy pojazdami, które transportują towary w celu załadowania pociągu na terminale kolejowym w Hall w Tyrolu w kierunku Wschód
jak również na terminale kolejowym w Wörgl w kierunku Zachód, jeżeli przedłożone zostaną odpowiednie dokumenty
Przejazdy pojazdami, które transportują towary w celu załadowania pociągu na terminale kolejowym w Hall w Tyrolu w kierunku Zachód
jak również na terminale kolejowym w Wörgl w kierunku Wschód, jeżeli przedłożone zostaną odpowiednie dokumenty
Pilne przejazdy sił zbrojnych lub obcych wojsk, które przebywają na terenie Austrii, według prawa o przebywaniu oddziałów wojskowych
Truppenaufenthaltsgesetzes, BGBL. I Nr. 57/2001, ostatnia zmiana według BGBL. I Nr. 181/2013, jak również przejazdy z pomocą
humanitarną znanych organizacji
według 115 Rozporządzenia Wojewody Tyrolu z dnia 31 października 2016, według którego rozporządzenie o sektoralnym zakazie jazdy
zostało zmienione.

Uwaga! Powyższą informację znajdziecie Państwo też w internecie https://www.rola.at/
Dołożyliśmy wielu starań aby przygotować powyższą informację. Rail Cargo Operator – Austria GmbH nie bierze odpowiedzialności za
poprawność, kompletność i aktualność jej treści. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność prawną Rail Cargo Operator – Austria GmbH.
Wykorzystanie treści niniejszej broszury jest na własną odpowiedzialność użytkownika.
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