ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia kat. I, II lub III na przejazd pojazdu nienormatywnego
(wypełniony pismem maszynowym lub komputerowym).
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
OPŁATY:
1. OPŁATA ADMINISTRACYJNA:
· za wydaniezezwolenia KAT. I na przejazd pojazdu nienormatywnego:
- 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca
- 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
- 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie
odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie
zezwolenia.
Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i
odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.
· za wydanie zezwolenia KAT. II na przejazd pojazdu nienormatywnego:
- 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
· za wydanie zezwolenia KAT. III na przejazd pojazdu nienormatywnego:
- 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca
- 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
- 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
- 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy
Opłatę administracyjną należy uiścić na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Sanoku,
ul. Rynek 1 – nr: 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078
2. OPŁATA SKARBOWA:
· 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, lub kopii
poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru
dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu).
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Sanoka nr: 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
· dla zezwoleń KAT. I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
· dla zezwoleń KAT. II i KAT. III – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Rynek 1,
38-500 Sanok
Tel. (13) 46 52 920
· Biuro Obsługi Klienta - złożenie wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty (pok. 1),
· Wydział Komunikacji i Transportu – odbiór zezwoleń osobiście lub przez upoważnionego
pełnomocnika (pok. 56).

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem
organu, który wydał zezwolenie.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22
czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego.

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja
2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

TABELA KATEGORII ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU
NIENORMATYWNEGO
Lp.
1

Zezwolenie
kategorii I

2

kategorii II

Pojazdy nienormatywne
Drogi
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie gminne, powiatowe,
wojewódzkie
całkowitej nie większych od
dopuszczalnych,
wskazane w
zezwoleniu
b) o naciskach osi nieprzekraczających
wielkości przewidzianych dla dróg o
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi
napędowej do 11,5 t;
a) o długości, wysokości oraz
publiczne, z wyjątkiem
ekspresowych i
rzeczywistej masie całkowitej nie
autostrad
większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od
dopuszczalnych dla danej drogi,

3

kategorii III

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie publiczne
całkowitej nie większych od
dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

WAŻNE !

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu
jego wystawienia.
Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych w ramach ograniczeń wynikających z
obowiązującego oznakowania dróg.
Za szkody wywołane przejazdem pojazdów nienormatywnych odpowiada podmiot
ubiegający się o zezwolenie i osoba wykonująca przejazd w jego imieniu.
Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub
niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia, wymierzana jest kara pieniężna
w drodze decyzji administracyjnej.

