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Pamiętaj: 40 mil/h dla 
wszystkich Kierowcy 
ciężarówek – trzymać się 
lewego pasa
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Od kwietnia 2015 r. wprowadzono w Dover nowe 
ograniczenia ruchu, mające na celu ułatwienie 
mieszkańcom Dover przemieszczanie się 
po mieście bez zakłóceń przez ruch uliczny 
zmierzający do portu oraz w celu poprawy 
jakości powietrza w mieście. Program określany 
jest nazwą Dover TAP – Traffic Access Protocol 
(z ang. Program Ruchu Drogowego).

Oznacza to:

 � Ograniczenie prędkości do 40 mil/h, które 
dotyczy wszystkich pojazdów zbliżających 
się do Dover drogą A20 z zachodu. 
Obowiązuje codziennie przez całą dobę.

 � Kierowcy ciężarówek udający się do portu 
powinni pozostać na lewym pasie A20 od 
Roundhill Tunnel do samego portu. Pojazdy 
wyprzedzające lub dołączające się do 
kolejki będą zawracane przez policję. 

Jeżeli port będzie pełen, ciężarówki na lewym 
pasie zostaną wstrzymane na światłach przy 
wjeździe do Dover do czasu zwolnienia miejsca 
w porcie. Pojazdy, w tym ciężarówki, które nie 
udają się do portu, mogą korzystać z dowolnego 
pasa ruchu o dowolnej porze. Ponadto w okolicy 
zostaną zamknięte zatoki postojowe oraz 
okresowo łącznica wjazdowa od strony portu 
przy skrzyżowaniu Courtwood.

Kierowcy zostaną zawróceni, jeżeli:

 � Jadąc ciężarówką do przeprawy przez 
kanał w Dover będą korzystać z prawego 
pasa ruchu. Policja portowa oraz kamery 
będą pomagać w monitorowaniu ruchu i 
egzekwowaniu tego przepisu. 

Kierowcy ryzykują otrzymaniem grzywny, 
jeżeli

 � Jadą jakimkolwiek pojazdem z prędkością 
przekraczającą 40 mil/h o dowolnej porze. 
Stałe i mobilne kamery ruchu drogowego 
pomagają w monitorowaniu ruchu i 
egzekwowaniu tego przepisu.

 � Podczas postojów, wysiadania z taksówek 
lub jeżeli na ulicę są wyrzucane śmieci, 
można korzystać z klaksonów.
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