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WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO  

KAT. I, KAT. II 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988,  

ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 

poz. 2000, ze zm.).  

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

za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2022 poz. 315). 

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

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

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 2142, ze zm.). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. 

2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje 

pełnomocnik. 

 

OPŁATY:  

1. W kat. I: 

− 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy. 

2. W kat. II: 

− 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. 

OPŁATA SKARBOWA  

1. 17 zł - za upoważnienie  
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TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

1. 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

 

UWAGI: 

Starosta Pułtuski wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego: 

1. kat I (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów 

składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej): 

− długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od 

dopuszczalnych, 

− szerokości nieprzekraczającej 3,5 m. 

2. kat II: 

− szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, 

− długości nieprzekraczającej: 

− 15 m dla pojedynczego pojazdu, 

− 23 m dla zespołu pojazdów. 

− wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 

− naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych. 
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