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1. Nazwa usługi: 

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 

2. Podstawa prawna: 

a) Art. 2 ust. 35a, 64 , 64b, 64c, 64e, 64f, 64g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). 

b) Art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 470 

z późn. zm.). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z 

późn. zm.). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za 

wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 315). 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na 

przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 212). 

3. Wymagane dokumenty: 

a) wypełniony wniosek 

b) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia 

4. Opłaty: 
Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty: 

W kategorii I: 100 zł 

W kategorii II: 
a) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca, 
b) 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy, 
c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, 
d) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy 

 

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym rachunek 

nr 53830000090013529420000750  

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

Zezwolenia kategorii I i II wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Stanowiska: ds. utrzymania dróg 

 Nr pokoju: 106 (I piętro) 

 Nr telefonu: 646 50 46 

 Adres e-mail: akrupa@powiatkwidzynski.pl   mwarzala@powiatkwidzynski.pl 

 Godziny pracy: 700 - 1500 

7. Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. 
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8. Uwagi: 

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego: 

Lp. Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi 

1 kategorii I 

a) o długości, wysokości, naciskach osi oraz 

rzeczywistej masie całkowitej nie większych od 

dopuszczalnych, 

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m; 

publiczne, z wyjątkiem 

ekspresowych i autostrad 

2 kategorii II 

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, 

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; 

publiczne 

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika 
rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i 
przyczepy specjalnej i uprawnia do ruchu po drogach publicznych z wyjątkiem dróg ekspresowych i 
autostrad. 
Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. 
Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim podmiot wykonujący przejazd oraz pojazd, którym 
będzie wykonywany przejazd. 

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych. 
Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na wskazany we wniosku okres: 
miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. 
Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. 
Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym będzie wykonywany 
przejazd. 

9. Miejsce na notatki: 
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 

 

1) Autor    Andrzej Krupa    ................................. 

 

 

2) Zatwierdził:   Wojciech Łach    ................................. 

 

 

Nr 

wydania 

 

Przyczyna wydania 

 

Data 

1. Pierwsze wydanie 11.07.2005 

2. 

Wydanie drugie 

Zmiany: 

pkt. 2 Podstawa prawna  

– uszczegółowienie podstawy prawnej 

pkt. 4 Opłaty 

- doprecyzowanie wysokości opłat 
- zmiana Ustawy opłaty skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.  (Dz. U. z 
2006 Nr 225 poz. 1635 ) 

Pkt. 8 Uwagi 

- określenie rodzaju przekroczenia normatywu przez pojazd 

16.01.2007 

3. 

Trzecie wydanie 

Zmiany: 

Adres e-mail: joannaklawitter@powiatkwidzynski.pl 

14.05.2007 

4. 

Czwarte wydanie 

Zmiany 

- Nazwa wydziału 

- Podstawa prawna 

- Dane adresowe 

 

23.07.2008 

5. 

Wydanie piąte 

Zmiany 

- numer pokoju i numer telefonu 

- wymagane dokumenty 

09.12.2009 

6. 

Wydanie szóste 

Zmiany 

Adres e-mail: rlizinski@powiatkwidzynski.pl   

mwarzala@powiatkwidzynski.pl 

pkt. 4 Opłaty zmiana numeru konta Banku Spółdzielczego 

53830000090013529420000750  

24.11.2010 

7. 

Wydanie siódme. 

Zmiany: 

Pkt 2, 3, 4, 5, 7, 8 – nowelizacja przepisów w zakresie  ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, nowe akty wykonawcze. 

19.11.2012 

8. 

Wydanie ósme. 

Zmiany: 

Uproszczenie wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III. 

02.12.2013 
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9. 

Wydanie dziewiąte. 

Zmiany: 

Pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8 – nowelizacja przepisów w zakresie  ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, nowe akty wykonawcze. 

30.03.2021 

 

UWAGA: 

Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego. Zabrania się 

kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem ww. stanowiska. 
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…………………………………………………… 

(miejscowość, data)  Starosta Kwidzyński 

 ul. Kościuszki 29b 

 82-500 Kwidzyn 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego 

na okres 12 miesięcy 

Wnioskodawca: __________________________________________________________________ 

     (imię i nazwisko /nazwa) 

Adres: __________________________________________________________________________ 

Nr tel.: _______________________________________, nr faksu: __________________________ 

NIP**) ________________________________, REGON**) ________________________________ 

PESEL**)  __________________________ 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na przejazd w terminie: 

od ______________ do ______________ 

po drogach publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad, pojazdu nienormatywnego*): 

pojazdu wolnobieżnego*), ciągnika rolniczego*) albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu 

wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej*), którego: 

1) długość, wysokość, naciski osi oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od 

dopuszczalnych; 

2) szerokość nie przekracza 3,5 m, 

Informacje o  

pojeździe 

Pojazd 

wolnobieżny*) 

Ciągnik rolniczy*) Przyczepa 

specjalna*) 

Marka i typ    

Numer rejestracyjny*) 

Numer nadwozia, 

podwozia lub ramy*) 

   

 

dla podmiotu: ___________________________________________________________________ 

       (nazwa) 

adres: __________________________________________________________________________ 

 

 
Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: _______________________________________________ 

          (imię i nazwisko, tel.) 

Załącznik: dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia 

 

………………………………………………. 
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

*) Niepotrzebne skreślić 

**) O ile nadano 
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(miejscowość, data)  Starosta Kwidzyński 

 ul. Kościuszki 29b 

 82-500 Kwidzyn 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia kategorii II/III/IV/ ***) na przejazd pojazdu nienormatywnego 

na okres: miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy***) 

Wnioskodawca: __________________________________________________________________ 

 (imię i nazwisko /nazwa) 

Adres: __________________________________________________________________________ 

Nr tel.: _______________________________________, nr faksu: __________________________ 

NIP**) ________________________________, REGON**) ________________________________ 

PESEL**)  ________________________________ 

wnoszę o wydanie zezwolenia na przejazd w terminie od dnia _______________________  

do dnia____________________ po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, którego: 

1) długość nie przekracza***): 

 15 m dla pojedynczego pojazdu, 

 23 m dla zespołu pojazdu, 

 30 m dla zespołu pojazdu o skrętnych osiach; 

2) szerokość nie przekracza***): 

- 3,2 m, 

- 3,4 m, 

- 4 m; 

3) wysokość nie przekracza 4,3 m; 

4) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych***); 

5) rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej***); 

6) rzeczywista masa całkowita nie przekracza 60 t***), 

 

dla podmiotu: ___________________________________________________________________ 

       (nazwa) 

________________________________________________________________________________ 

adres: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: _______________________________________________ 

          (imię i nazwisko, tel.) 

Załącznik: dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia 

 

………………………………………………. 
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

**) O ile nadano 

***) Niepotrzebne skreślić 
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