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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków 
i trybu wydawania zezwoleƒ na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997  r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb wydawania zezwoleƒ na przejazd pojazdu lub ze-
spo∏u pojazdów, którego masa, naciski osi lub wymia-
ry wraz z ∏adunkiem lub bez ∏adunku sà wi´ksze od do-
puszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w prze-
pisach okreÊlajàcych warunki techniczne pojazdów,
zwanego dalej „pojazdem nienormatywnym”.

§ 2. 1. Zezwolenie na czas nieokreÊlony wydaje si´
na przejazdy po drogach publicznych znajdujàcych si´
na obszarze powiatu pojazdu nienormatywnego wol-
nobie˝nego lub ciàgnika z maszynà zawieszanà, któ-
rych szerokoÊç nie przekracza 3,5 m, natomiast masa
ca∏kowita, naciski osi, d∏ugoÊç i wysokoÊç sà norma-
tywne.

2. Zezwolenie na czas okreÊlony wydaje si´ na prze-
jazdy po drogach publicznych znajdujàcych si´ na ob-
szarze powiatu:

1) pojazdu nienormatywnego, którego d∏ugoÊç jest
wi´ksza od dopuszczalnej, okreÊlonej w przepisach
okreÊlajàcych warunki techniczne  pojazdów, nie
wi´cej ni˝ o 2 m, a szerokoÊç nie przekracza 3 m,
natomiast masa ca∏kowita, naciski osi i wysokoÊç
sà normatywne,

2) zespo∏u pojazdów bez ∏adunku, którego szerokoÊç
nie przekracza 3 m, d∏ugoÊç nie przekracza 22 m,
natomiast masa ca∏kowita, naciski osi i wysokoÊç
sà normatywne.

3. Zezwolenie na jednokrotny przejazd po drogach
publicznych w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie
wydaje si´:

1) dla pojazdu nienormatywnego, z wyjàtkiem pojaz-
du okreÊlonego w ust. 1,

2) dla pojazdu nienormatywnego przekraczajàcego
granic´ paƒstwa, przy wjeêdzie na terytorium RP,
a którego parametry podczas przeprowadzonej
kontroli na granicy spe∏niajà nast´pujàce warunki:
a) wysokoÊç i masa ca∏kowita — sà normatywne,
b) szerokoÊç ca∏kowita — nie przekracza 3 m,
c) d∏ugoÊç ca∏kowita — jest wi´ksza od dopuszczal-

nej nie wi´cej ni˝ o 2 m,
d) naciski osi — przekraczajà dopuszczalne warto-

Êci nie wi´cej ni˝ o 15%.
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§ 3. 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, wy-
daje si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

2. Okres wa˝noÊci zezwolenia, o którym mowa
w § 2 ust. 3 pkt 1, nie mo˝e przekraczaç 14 dni.

3. Okres wa˝noÊci zezwolenia, o którym mowa
w § 2 ust. 3 pkt 2, wynosi 72 godziny.

§ 4. 1. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienorma-
tywnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, wydaje si´,
gdy warunki techniczne dróg oraz drogowych obiek-
tów in˝ynierskich umo˝liwiajà wyznaczenie trasy prze-
jazdu.

2. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywne-
go, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o przekroczonej
dopuszczalnej masie lub naciskach na oÊ wydaje si´
w przypadku przewo˝enia przez ten pojazd ∏adunków,
które ze wzgl´du na swój charakter nie mogà byç po-
dzielone.

3. Zezwolenie na przejazd po drogowych obiektach
in˝ynierskich pojazdu nienormatywnego, o którym
mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o przekroczonej dopuszczalnej
masie ca∏kowitej lub naciskach na oÊ wydaje si´, gdy
przejazd pojazdu nienormatywnego nie spowoduje
przekroczenia bezpiecznego poziomu wyt´˝enia mate-
ria∏u w konstrukcji noÊnej drogowego obiektu in˝ynier-
skiego.

§ 5. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym
mowa w § 2 ust. 1 i 2, powinien zawieraç nast´pujàce
dane:

1) nazw´ lub imi´ i nazwisko, adres, numer telefonu
wnioskodawcy oraz osoby wykonujàcej transport
w jego imieniu,

2) mark´, typ, numer rejestracyjny, mas´ w∏asnà, do-
puszczalnà ∏adownoÊç, liczb´ osi pojazdu  oraz licz-
b´ kó∏ na ka˝dej osi; w przypadku zespo∏u pojaz-
dów dane te podaje si´ odr´bnie dla pojazdu silni-
kowego i przyczepy, w tym naczepy,

3) wymiary i mas´ ca∏kowità pojazdu pojedynczego
lub zespo∏u pojazdów z ∏adunkiem i bez,

4) rozstaw osi oraz naciski ka˝dej osi pojazdu wraz
z ∏adunkiem i bez.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w § 2 ust. 3, powinien zawieraç nast´pujàce dane:

1) nazw´ lub imi´ i nazwisko, adres, numer telefonu
wnioskodawcy oraz osoby wykonujàcej transport
w jego imieniu,

2) nazw´ lub imi´ i nazwisko, adres, numer telefonu
nadawcy ∏adunku,

3) termin oraz dok∏adny adres miejsca rozpocz´cia
i zakoƒczenia przejazdu, a w przypadku gdy prze-
jazd zaczyna si´ lub koƒczy poza granicami kraju —
nazw´ przejÊcia granicznego,

4) rodzaj ∏adunku i jego mas´ ca∏kowità,

5) mark´, typ, numer rejestracyjny, mas´ w∏asnà, do-
puszczalnà ∏adownoÊç, liczb´ osi pojazdu  oraz licz-

b´ kó∏ na ka˝dej osi; w przypadku zespo∏u pojaz-
dów dane te podaje si´ odr´bnie dla pojazdu silni-
kowego i przyczepy, w tym naczepy,

6) wymiary i mas´ ca∏kowità pojazdu pojedynczego
lub zespo∏u pojazdów z ∏adunkiem i bez,

7) rozstaw osi oraz naciski ka˝dej osi pojazdu wraz
z ∏adunkiem i bez,

8) dla pojazdów nienormatywnych o przekroczonej
dopuszczalnej masie lub naciskach na oÊ, z wyjàt-
kiem pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2
— oÊwiadczenie nadawcy uzasadniajàce, ˝e prze-
wo˝ony ∏adunek nie mo˝e byç podzielony.

§ 6. 1. W celu uzyskania zezwolenia, wnioskodaw-
ca powinien z∏o˝yç pisemny wniosek do organu wyda-
jàcego zezwolenie, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W celu uzyskania zezwolenia, o którym mowa
w § 2 ust. 3 pkt 2, wniosek mo˝e byç z∏o˝ony ustnie bez-
poÊrednio na drogowym przejÊciu granicznym.

§ 7. W zezwoleniu na przejazd pojazdu nienorma-
tywnego, dla którego ustala si´ tras´ przejazdu, organ
wydajàcy zezwolenie okreÊla szczegó∏owe warunki
przejazdu pojazdu w zale˝noÊci od jego parametrów
i ustalonej trasy.

§ 8. Je˝eli przejazd nie nastàpi∏ w okresie wa˝noÊci
zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, wniosko-
dawca mo˝e wystàpiç jednorazowo, najpóêniej przed
up∏ywem ostatniego dnia terminu wa˝noÊci zezwole-
nia, do organu wydajàcego zezwolenie o przed∏u˝enie
wa˝noÊci tego zezwolenia na okres nie d∏u˝szy ni˝
14 dni, bez sk∏adania nowego wniosku w tej sprawie.

§ 9. Zezwolenia wydaje si´ na ponumerowanych
drukach Êcis∏ego zarachowania o wymiarach 
21 cm x 29,7 cm, odpowiednio zabezpieczonych,
w szczególnoÊci przez zastosowanie:

1) papieru ze znakiem wodnym,

2) papieru zabezpieczonego chemicznie przed próba-
mi usuwania zapisów w dokumencie,

3) numeracji nadrukowanej farbà czarnà,

4) napisów w kolorze czarnym.

§ 10. Do dnia 31 grudnia 2002 r. zezwolenia na prze-
jazdy pojazdów nienormatywnych mogà byç wydawa-
ne na drukach bez zabezpieczeƒ, o których mowa w § 9. 

§ 11. 1. Do spraw rozpocz´tych i niezakoƒczonych
przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienorma-
tywnych wydane na podstawie dotychczasowych prze-
pisów zachowujà swojà wa˝noÊç.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol


