
 

 

 

Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 

Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego  

tel. (063) 26 17 812 
 

 

 

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych  - zmiany w przepisach: 
 

W dniu 11 stycznia 2021 r. poz. 54 opublikowana została Ustawa z dn. 18 grudnia 2020 o zmianie ustawy 

o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z  którą po drogach publicznych dopuszcza  

się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.  

Ponadto w/w ustawa  wprowadziła szereg  zmian  m.in. w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo  

o ruchu drogowym w obszarze funkcjonowania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego m.in. to : 

1. zmieniono definicję pojazdu nienormatywnego; 

2. usunięto kategorię I zezwoleń, w tym opłatę dla niej i karę za jej brak; 

3. zmieniono inne kategorie w odniesieniu do nacisku osi 11,5 t, wykreślono z zezwoleń naciski osi 

poniżej 11,5 t; 

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych: 

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Starosta Kolski 

wydaje zezwolenia kategorii I i II. 

Zezwolenie kategorii I: 

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. 

 Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem 

autostrad i dróg ekspresowych.  

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia 

przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku 

o jego wydanie. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. I 

mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym. 

Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom 

zezwolenie. 

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego 

wystawienia. 

Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów: 

a) długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych  

od dopuszczalnych, 

b) szerokości nieprzekraczającej 3,5 m. 



 

Wymagane dokumenty: 

1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego ( druk wniosku  

stanowi załącznik nr 1). 

2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

3. Pełnomocnictwo ( w przypadku, gdy sprawę w imieniu przedsiębiorcy załatwia inna osoba, druk 

pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3). 

 

Zezwolenie kategorii II: 

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II są wydawane na wskazany we wniosku 

okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu  

na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP 

zezwolenie kat. II wydaje także naczelnik urzędu celno – skarbowego. 

Zezwolenie kategorii II wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich 

drogach publicznych: 

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. 

Wymagane dokumenty: 

1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia kat. II na przejazd pojazdu nienormatywnego ( druk wniosku  

stanowi załącznik nr 2). 

2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

3. Pełnomocnictwo ( w przypadku, gdy sprawę w imieniu przedsiębiorcy załatwia inna osoba, druk 

pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3). 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło lub Wydział 

Komunikacji i Ruchu Drogowego, pokój nr 102, tel.: (63) 26-17-812. 

Opłaty: 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii I: 

 100 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy. 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii II: 

 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 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. 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Kole w budynku przy ul. Sienkiewicza 21/23, 62-

600 Koło, a także w kasie znajdującej się w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego (parter)  w budynku 



 

przy ul. Sienkiewicza 27, 62- 600 Koło lub przelewem na konto nr: 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288 

Santander Bank Polska Oddział w Kole. 

Opłata skarbowa: 

 17 zł – od pełnomocnictwa ( z opłaty skarbowej zwolnieni są : małżonkowie, wstępni, zstępni, 

rodzeństwo). 

Opłatę skarbową należy opłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kole, 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1  

o numerze: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871 

Termin realizacji usługi: 

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

Miejsce odbioru dokumentów: 

Zezwolenie kategorii I i II – Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, 

pokój nr 102, tel.: (63) 26-17-812. 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie  
za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Informacje: 

Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem  
lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe  
od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym; 

Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia  

Nie wymaga się zezwoleń dla następujących pojazdów:  

 autobusu - w zakresie nacisków osi,  

 pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego 

ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu 

a) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki 

sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości 

pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3,00 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak,  

aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm,  

b) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2,00 m od tylnej płaszczyzny 

obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy  

się od osi przyczepy,  

c) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,50 m od przedniej 

płaszczyzny obrysu i większą niż 1,50 m od siedzenia dla kierującego,  

d) każdy ładunek wystający poza obrysy pojazdu powinien być oznakowany zgodnie z zasadami 

podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym,  

 pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych,  

 pojazdu zarządu drogi,  



 

 pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania 

tych służb.  

 

 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t.: Dz. U z 2020r., poz. 110 ze zm.), 

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

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

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

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

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U z 2020r., poz. 

256 ze zm.). 
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