
KARTA INFORMACYJNA  
NR KI/KD/40 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU 
NIENORMATYWNEGO KAT. III 

 
Czynność:  Uzyskiwanie zezwoleń kat. III na czas określony, na 

przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach 
publicznych  

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 
98, poz.1071, z późn.    zm.). 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1137  
z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012  
w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów 
nienormatywnych (Dz.U. z 2012r., poz.764). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej, z dnia 28 marca 2012r., 
poz.366). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012r.  
w sprawie pilotowania  pojazdów nienormatywnych 
(Dz.U. z 2012r., poz.629). 

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. 
zm.).  

Miejsce realizacji: 
 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,  
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. 

Wymagane dokumenty: 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia kat. III na czas 

określony na przejazdy po drogach publicznych 
pojazdu nienormatywnego.  

2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 
3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu 

(zalecane załączenie w celu weryfikacji wniosku). 
4. Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku 

działania przez przedstawiciela.  
 

UWAGI: 
Pojazd nienormatywnym – to pojazd lub zespół pojazdów, 
którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są 
większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi 
w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary 
lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez 
niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych  
w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania 



zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 
odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji 
administracyjnej przez  właściwy organ.  

Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami 
nienormatywnym są wydawane w siedmiu kategoriach. 
Kategoria I i II zezwoleń będzie wydawana dla ładunków 
podzielnych natomiast kategorie od III do VII są wydawane 
dla ładunków niepodzielnych (ładunek niepodzielny to 
ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub 
ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa 
lub więcej mniejszych ładunków).  

Starosta (właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy 
albo miejsce rozpoczęcia przejazdu) wydaje zezwolenia 
kategorii II i III.  

Zezwolenie kategorii III:  

 wydawane jest na wskazany we wniosku okres: 
miesiąca,  6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy, 

 wydawane jest dla pojazdów poruszających się po 
drogach publicznych,  

 wydawane jest dla następujących pojazdów:  
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.  

 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, jednakże:  

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 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 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub 
zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej 
odległość liczy się od osi przyczepy;  

c) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na 



odległość większa  

niż 0, 5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1, 
5 m od siedzenia 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.  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: (052) 388 13 14. 

Opłaty: 
 

1. Za wydanie zezwolenia kategorii III:  

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.  

 
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, 
wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub 
kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony 
organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz 
pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł. 
 
3. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa 
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (np. na poczcie, 
przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych 
opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Więcborku. 
 
NUMER KONTA: 07 8162 0003 0000 0114 2000 0410  
lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi. 
 
4. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia należy 
dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.  

Termin załatwienia sprawy: 
 

Zezwolenia kategorii III wydaje się w terminie 3 dni 
roboczych  od dnia złożenia wniosku.   

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem 
Starosty Sępoleńskiego, w terminie 14 dni od jego 
doręczenia. 

 - wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 
 


