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WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH
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IV.
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VIII.
IX.

Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w
sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie
wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Wymagane wnioski
- wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II* na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy lub:
- wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III* na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca,
6 miesięcy,12 miesięcy, 24 miesięcy.
Wymagane załączniki
Dowód wniesienia opłaty;
Dokumenty do wglądu
Dokumenty identyfikujące wnioskodawcę lub podmiot wnioskujący;
Opłaty
1. Opłata za wydanie zezwolenia kategorii II - 100 zł za okres 12 miesięcy.
2. Opłata za wydanie zezwolenia Kategorii III wynosi za okres:
1 miesiąca - 200 zł;
6 miesięcy - 400 zł;
12 miesięcy - 1200 zl;
24 miesięcy - 2000 zł.
3. Opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa /upoważnienia - 17 zł.
4. Opłata skarbowa w za wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach akcji humanitarnej lub medycznej - 10 zł.
Opłaty komunikacyjne można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa: BANK PEKAO SA
18 1240 6973 1111 0010 8703 1912
Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa na rachunek bankowy Starostwa:
BANK PEKAO SA
49 1240 6973 1111 0010 8703 4652
Termin załatwienia sprawy
Zezwolenie wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wydział Komunikacji i Transportu
Referat Transportu, SKP, OSK
Nr pokoju 124
Nr telefonu 22 733 73 11 - 14
Godziny pracy: poniedziałek 800 - 1700, wtorek - piątek 800 - 1600,
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego. Odwołanie składa się w
Kancelarii Ogólnej Starostwa.
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X.

Uwagi

Zezwolenie

Kategorii

II –

Na przejazd
nienormatywnego pojazdu
wolnobieżnego, ciągnika
rolniczego albo zespołu
pojazdów składającego się z
pojazdu wolnobieżnego lub
ciągnika rolniczego i
przyczepy specjalnej.

Pojazdy nienormatywne

Drogi

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie
całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od
dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne
- z wyjątkiem
ekspresowych i
autostrad.

Kategorii III –
Na przejazd
nienormatywnego pojazdu
dla podmiotu wykonującego
przejazd bez wskazania
pojazdu, którym ten przejazd
będzie wykonywany.
Zezwolenie wydaje Starosta
właściwy ze względu na
siedzibę wnioskodawcy albo
miejsca rozpoczęcia
przejazdu.

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie 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,

publiczne

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

Uwaga! Ustawodawca ustalił kary administracyjne (art. 140ab ustawy prawo o ruchu drogowym) w
wysokości:
- 1500 zł – za brak zezwolenia kategorii II;
- 5000 zł – za brak zezwolenia kategorii III;
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