
Islandia

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

Ograniczenia prędkości

Standardowe najniższe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, bez przyczepy, które 
mogą być dodatkowo modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:

W terenie zabudowanym - 50 km/h

Na drogach szutrowych - 80 km/h

Na drogach asfaltowych - 90 km/h

Pasy bezpieczeństwa

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.

Foteliki i przewożenie dzieci

Dzieci do lat 3 muszą podróżować z wykorzystaniem atestowanych urządzeń zabezpieczających 
dostosowanych do ich wzrostu i wagi.  Dzieci powyżej lat 3 a poniżej 150 cm wzrostu mogą 
poróżować korzystając z odpowiednich urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i 
wagi. W wypadku przewożenia dziecka z przodu, należy dezaktywować poduszkę powietrzną, o ile 
pojazd jest w nią wyposażony. 

Jazda pod wpływem

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.

Wyższe stężenie alkoholu zagrożone jest grzywną do 4200 zł, zatrzymaniem prawa jazdy i/lub 
zatrzymaniem. 

Obowiązek jazdy na światłach

Światła mijania muszą być włączone również w porze dziennej przez cały rok pod groźbą mandatu.

Mandaty i kary

Wprawdzie w Islandii, szczególnie poza terenem zabudowanym, trudno spotkać radiowóz, to jednak 
kamer jest sporo i o mandat nietrudno, a dla turystów nie ma taryfy ulgowej.  Mandat za 
przekroczenie prędkości może wynieść od 100 do 4 000 zł.

Mandaty są przeważnie płatne na miejscu, choć w niektórych przypadkach możliwe jest zapłacenie 
na posterunku lub przelewem.

Nieprawidłowo zaparkowane auto może zostać unieruchomione lub odholowane na koszt 
właściciela.

http://www.pbd.org.pl/kierowca-zagranica


Motocykle i skutery

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy 
dla kierowcy i pasażera.

Ubezpieczenie

OC obowiązkowe. Upewnij się u ubezpieczyciela, czy Twoje ubezpieczenie będzie tu działać.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna bezołowiowa (95 & 98 oktanów, „Blylaust bensin”) - dostępna

Benzyna ołowiowa – niedostępna; dostępne paliwo zastępcze 98 oktanów 

Olej napędowy („Disilolia”) - dostępny

LPG – niedostępny

Zakazu importu paliwa w kanistrach.

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed odwiedzinami w 
Islandii upewnij się u wydawcy karty, czy będzie tam akceptowana. 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu i kierowcy

Jako, że zdecydowana większość kierowców jeździ po Islandii autem wypożyczonym, należy 
pamiętać, żeby przy rezerwacji auta upewnić się, czy jest należycie wyposażone.

- trójkąt ostrzegawczy - obowiązkowy

- apteczka pierwszej pomocy, gaśnica, komplet żarówek i kamizelka odblaskowa – zalecane

- opony zimowe obowiązkowe na drogach pokrytych śniegiem lub lodem, czyli w praktyce od 
listopada do połowy kwietnia. Opony okolcowane dopuszczalne od 15 listopada do 15 kwietnia. 
Łańcuchy zalecane, jeżeli warunki tego wymagają.

Inne obowiązujące wymogi i przepisy

Zakaz jazdy poza oznakowanymi drogami z powodu ochrony środowiska naturalnego.

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były aktualne i zgodne 
ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach odpowiednich instytucji dla odwiedzanych 
państw.  


