
Na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki poruszania si´ po drogach pojazdów spe-
cjalnych, pojazdów u˝ywanych do celów specjal-
nych oraz pojazdów u˝ywanych w zwiàzku z prze-
wozem pojazdów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, Policji, Stra˝y Granicznej
oraz pojazdów stra˝y po˝arnej bioràcych udzia∏
w akcjach ratowniczych, których naciski osi wraz
z ∏adunkiem lub bez ∏adunku sà wi´ksze od do-
puszczalnych, przewidzianych dla danej drogi
w przepisach o drogach publicznych, albo których
wymiary lub masa wraz z ∏adunkiem lub bez nie-
go sà wi´ksze od dopuszczalnych, przewidzianych
w przepisach ustawy;

2) warunki przewozu osób pojazdami Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra˝y Granicz-
nej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz stra˝y po˝arnej.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym;

2) pojazd specjalny nienormatywny — pojazd lub ze-
spó∏ pojazdów specjalnych, u˝ywanych do celów

specjalnych oraz u˝ywanych w zwiàzku z przewo-
zem pojazdów specjalnych, których masa, naciski
osi lub wymiary wraz z ∏adunkiem lub bez ∏adunku
sà wi´ksze od dopuszczalnych, przewidzianych dla
danej drogi w przepisach okreÊlajàcych warunki
techniczne pojazdów oraz okreÊlonych w art. 61
ust. 6, 8 i 10 ustawy;

3) Si∏y Zbrojne — Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

4) organizator transportu — komórk´ lub jednostk´
organizacyjnà Si∏ Zbrojnych, Policji, Stra˝y Gra-
nicznej oraz stra˝y po˝arnej przygotowujàcà i re-
alizujàcà przejazd pojazdu lub kolumny pojaz-
dów.

Rozdzia∏ 2

Przejazd pojazdów po drogach publicznych

§ 3. Ruch pojazdów specjalnych nienormatywnych
odbywa si´ po zg∏oszeniu przejazdu przez organizato-
ra transportu:

1) w Si∏ach Zbrojnych — w∏aÊciwej terytorialnie woj-
skowej komendzie transportu;

2) w Policji — komendantom wojewódzkim Policji
w∏aÊciwym ze wzgl´du na tras´ przejazdu;

3) w Stra˝y Granicznej — kierownikom komórek or-
ganizacyjnych do spraw transportu w∏aÊciwym ze
wzgl´du na tras´ przejazdu.

§ 4. 1. Termin, tras´ i warunki przejazdu okreÊla:

1) w Si∏ach Zbrojnych:

a) Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk —
Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w przypad-
ku przejazdów mi´dzy okr´gami wojskowymi
i przejazdów mi´dzynarodowych,

b) szefowie oddzia∏ów transportu i ruchu wojsk
dowództw okr´gów wojskowych, w przypad-
ku przejazdów na obszarze okr´gu wojskowe-
go,
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r.
Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661,
Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.



c) komendanci wojskowych komend transportu,
w przypadku przejazdów na obszarze odpowie-
dzialnoÊci dla pojazdów niewymagajàcych pilo-
towania;

2) w Policji — kierownik komórki organizacyjnej do
spraw transportu komendy wojewódzkiej Policji
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce rozpocz´cia prze-
jazdu;

3) w Stra˝y Granicznej — kierownik komórki organi-
zacyjnej do spraw transportu w∏aÊciwej ze wzgl´-
du na miejsce rozpocz´cia przejazdu.

2. Kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej,
o której mowa w ust. 1, wstrzymuje wykonanie prze-
jazdu w przypadku, kiedy spowodowa∏by on istotne
utrudnienie w ruchu drogowym lub zagro˝enie jego
bezpieczeƒstwa.

§ 5. 1. Pojazd, który przekracza co najmniej jednà
z nast´pujàcych wielkoÊci:

1) d∏ugoÊç pojazdu — 23 m,

2) szerokoÊç pojazdu — 3,20 m,

3) wysokoÊç pojazdu — 4,50 m

— powinien byç pilotowany przez jeden pojazd.

2. Pojazd, który przekracza co najmniej jednà z na-
st´pujàcych wielkoÊci:

1) d∏ugoÊç pojazdu — 28 m,

2) szerokoÊç pojazdu — 3,60 m,

3) wysokoÊç pojazdu — 4,70 m

— powinien byç pilotowany przez dwa pojazdy poru-
szajàce si´ z przodu i z ty∏u pojazdu.

3. Kolumna pojazdów specjalnych nienormatyw-
nych liczàca szeÊç i wi´cej pojazdów podlega piloto-
waniu przez dwa pojazdy poruszajàce si´ z przodu
i z ty∏u kolumny.

4. Pilotowaniu podlega równie˝:

1) pojazd gàsienicowy, z wyjàtkiem pojazdów na gà-
sienicach gumowych;

2) pojazd wyposa˝ony tylko w jedno Êwiat∏o drogo-
we lub mijania, w Êwiat∏o obrysowe lub odblasko-
we, nieb´dàcy pojazdem jednoÊladowym, poru-
szajàcy si´ w warunkach niedostatecznej widocz-
noÊci.

§ 6. W okresie stanu wyjàtkowego, stanu kl´ski ˝y-
wio∏owej, a tak˝e w czasie prowadzenia akcji ratowni-
czej lub akcji zwiàzanej z przywracaniem bezpieczeƒ-

stwa i porzàdku publicznego przepisów § 3—5 nie sto-
suje si´.

§ 7. Pilotowanie pojazdów, o których mowa w § 5,
wykonujà:

1) ˚andarmeria Wojskowa;

2) pododdzia∏y regulacji ruchu Si∏ Zbrojnych;

3) jednostki organizacyjne Policji i Stra˝y Granicznej,
do których nale˝à pilotowane pojazdy.

§ 8. 1. O potrzebie pilotowania przez ˚andarmeri´
Wojskowà jednostka (komórka) organizacyjna, o któ-
rej mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zawiadamia:

1) komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce rozpocz´cia pi-
lotowania, gdy trasa przejazdu przebiega tylko
przez obszar jego w∏aÊciwoÊci,

2) Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej,
gdy trasa przejazdu przebiega przez obszary w∏aÊ-
ciwoÊci co najmniej dwóch oddzia∏ów ˚andarme-
rii Wojskowej

— w terminie nie krótszym ni˝ siedem dni przed pla-
nowanym rozpocz´ciem przejazdu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno mieç form´ pisemnà i zawieraç w szczególnoÊ-
ci:

1) nazw´, adres, numer telefonu i faksu jednostki or-
ganizacyjnej, do której nale˝à pojazdy, które b´dà
pilotowane;

2) liczb´ pojazdów;

3) numery rejestracyjne pojazdów;

4) rodzaj przewo˝onych ∏adunków;

5) gabaryty pojazdów nienormatywnych;

6) harmonogram przejazdu, zawierajàcy w szczegól-
noÊci:

a) miejsca, adresy, daty i godziny rozpocz´cia i za-
koƒczenia pilotowania,

b) numery dróg oraz nazwy ulic w miastach, po
których b´dzie odbywa∏ si´ przejazd,

c) godziny przejazdu przez miasta wi´ksze ni˝ ma-
jàce pi´çdziesiàt tysi´cy mieszkaƒców i przez
granice województw,

d) miejsca i czas planowanych postojów.
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§ 9. Pojazdem pilotujàcym powinien byç oznako-
wany pojazd samochodowy:

1) ˚andarmerii Wojskowej lub pododdzia∏u regulacji
ruchu Si∏ Zbrojnych;

2) Policji lub Stra˝y Granicznej.

§ 10. 1. Pilotowanie jako zespó∏ czynnoÊci wykony-
wanych na drodze ma na celu zapewnienie bezpie-
czeƒstwa ruchu podczas trwania przejazdu pojazdu
lub kolumny pojazdów.

2. Pilot jest osobà upowa˝nionà do wydawania po-
leceƒ i sygna∏ów innym uczestnikom ruchu drogowe-
go, bezpoÊrednio odpowiedzialnà za zapewnienie bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego oraz minimalizacj´
utrudnieƒ w ruchu drogowym w czasie przejazdu po-
jazdu.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, pilot realizu-
je w szczególnoÊci przez:

1) w∏aÊciwà organizacj´ przejazdu;

2) bezpoÊredni nadzór nad pojazdami w czasie ich
przejazdu i postoju;

3) kierowanie ruchem drogowym wed∏ug zasad okreÊ-
lonych w odr´bnych przepisach.

§ 11. W sytuacji, kiedy zaistnieje nieprzewidziane,
istotne utrudnienie w ruchu drogowym lub zagro˝enie
jego bezpieczeƒstwa, pilotowanie pojazdów nale˝y
przerwaç. Decyzj´ o przerwaniu i wznowieniu piloto-
wania pojazdów podejmuje pilot.

§ 12. Postój pojazdów specjalnych nienormatyw-
nych odbywa si´ poza jezdnià i poboczem drogi oraz
poza terenem zabudowanym (z wyjàtkiem komplek-
sów wojskowych, policyjnych i Stra˝y Granicznej).

Rozdzia∏ 3

Przewóz osób

§ 13. Przewóz osób odbywa si´ przeznaczonymi
lub przystosowanymi do tego celu pojazdami Si∏
Zbrojnych, Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz stra˝y po˝arnej.

§ 14. Liczba osób przewo˝onych w pojazdach,
o których mowa w § 13, powinna odpowiadaç liczbie
miejsc lub stanowisk w tych pojazdach, a ich ∏àczna
waga nie mo˝e przekraczaç dopuszczalnej ∏adownoÊci
pojazdu.

§ 15. 1. Przewóz osób mo˝e odbywaç si´ tak˝e sa-
mochodami ci´˝arowymi, zgodnie z warunkami okreÊ-
lonymi w ust. 2.

2. Samochodem ci´˝arowym mo˝na przewoziç
osoby siedzàce na skrzyni ∏adunkowej, której burty sà
zamkni´te i zabezpieczone przed samoczynnym
otwarciem, pod warunkiem ˝e:

1) osoby nie zajmujà miejsca mi´dzy ∏adunkiem a ka-
binà kierowcy;

2) ∏àczna waga przewo˝onych osób nie przekracza
dopuszczalnej ∏adownoÊci pojazdu;

3) pojazd nie przekracza pr´dkoÊci 50 km/h.

3. Dopuszcza si´ przewóz do pi´ciu osób tylko
w pierwszej przyczepie, pod warunkiem ˝e:

1) osoby nie zajmujà miejsca mi´dzy ∏adunkiem
a przednià Êcianà przyczepy;

2) osoby siedzà na pod∏odze, której burty sà za-
mkni´te i zabezpieczone przed samoczynnym
otwarciem;

3) zespó∏ pojazdów nie przekracza pr´dkoÊci 20 km/h.

§ 16. Zabrania si´ przewo˝enia osób ∏àcznie z to-
warami niebezpiecznymi lub innym ∏adunkiem, który
z uwagi na swoje w∏aÊciwoÊci lub budow´ mo˝e za-
groziç bezpieczeƒstwu tych osób.

§ 17. 1. W pojeêdzie specjalnym lub u˝ywanym do
celów specjalnych mogà byç przewo˝one osoby na
miejscach do siedzenia lub stania przewidzianych
konstrukcjà pojazdu.

2. Przy przewozie osób pojazdem, o którym mowa
w ust. 1, bez wzgl´du na jego przeznaczenie lub rodzaj
wykonywanego zadania nie mo˝na przekraczaç do-
puszczalnej ∏adownoÊci pojazdu.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów Obrony
Narodowej, Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz
SprawiedliwoÊci z dnia 25 paêdziernika 2002 r. w spra-
wie warunków poruszania si´ po drogach pojazdów
specjalnych, pojazdów u˝ywanych do celów specjal-
nych oraz pojazdów u˝ywanych w zwiàzku z przewo-
zem pojazdów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Policji, Stra˝y Granicznej oraz pojaz-
dów stra˝y po˝arnej bioràcych udzia∏ w akcjach ratow-
niczych, a tak˝e warunków przewozu osób pojazdami
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz stra˝y po˝arnej
(Dz. U. Nr 193, poz. 1619).

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczyg∏o

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
W. Stasiak

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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