
USTAWA 

z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym 

(wyciąg) 

 

Art. 64. 1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: 

1)   uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, 

wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku 

pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod 

warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez 

właściwy organ wojskowy; 

2)   przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 1; 

3)   pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd 

przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: 

a)  długość - 23 m, 

b)  szerokość - 3,2 m, 

c)  wysokość - 4,5 m, 

d)  rzeczywista masa całkowita - 60 t; 

4)   zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym. 

2. Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek 

niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na 

podstawie zezwoleń kategorii I lub kategorii II. 

3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania 

się na podstawie zezwoleń kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się 

poruszać, są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy. 

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać 

uprawnionym osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo wypis z zezwolenia w 

przypadku zezwolenia kategorii I. 

5. Organ wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi rejestr 

wydanych zezwoleń. W rejestrze umieszcza się następujące dane: 

1)   numer zezwolenia; 

2)   datę wydania zezwolenia; 

3)   kategorię zezwolenia; 

4)   podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane; 

5)   pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone w zezwoleniu. 

Art. 64a. 1. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest 

wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i 

uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. 

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza 

się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

3. Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być 

wykonywany. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od 

dnia złożenia wniosku o jego wydanie. 

4. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie 

odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie 

zezwolenia. 

5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, 

na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania 

pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz. 

6. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby 

wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii. 



Art. 64b. 1. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego 

pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z 

pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. 

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku 

dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

3. 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. 

4. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim: 

1)   podmiot wykonujący przejazd; 

2)   pojazd, którym będzie wykonywany przejazd. 

5. Do ruchu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu 

art. 64 ust. 1 pkt 3. 

Art. 64c. 1. Zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są 

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

miesięcy. 

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza 

się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

3. Zezwolenie wydaje: 

1)   właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta - 

w zakresie zezwoleń kategorii III; 

2)   Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - w zakresie zezwoleń kategorii IV-VI. 

4. Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wydaje także naczelnik urzędu celnego. 

5. Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, 

określonymi dla zezwolenia kategorii III. 

6. Zezwolenie kategorii VI uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, 

określonymi dla zezwolenia kategorii V. 

7. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną 

opłatę. 

8. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, 

którym przejazd będzie wykonywany. Do zezwolenia kategorii VI organ wydający 

zezwolenie dołącza wykaz dróg krajowych, po których może odbywać się przejazd pojazdu 

nienormatywnego. 

9. Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V i VI, planujący wykonanie przejazdu 

przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa 

całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego 

dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w 

terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest 

ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. 

10. Zarządca drogi w przypadku, o którym mowa w ust. 9, najpóźniej 3 dni przed datą 

planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki 

przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw. 

11. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa 

zarządca drogi, ustalając, zależnie od potrzeb, ograniczenia w zakresie ruchu, sposób 

przejazdu oraz przystosowanie obiektu do przejazdu. 

12. Zarządca drogi może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 10, jeżeli stan 

technicznej sprawności mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd pojazdu 



nienormatywnego, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia 

wykonanie tego przejazdu. 

13. Zabrania się wykonywania przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku 

zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. 

Art. 64d. 1. Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest 

wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym 

czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego 

ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie 

zezwoleń kategorii I-VI. 

2. Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że: 

1)   ładunek jest niepodzielny; 

2)   uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu; 

3)   istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz 

efektywność ruchu drogowego, a w szczególności: 

a)  natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego, 

b)  stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, 

określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd, 

c)  przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w 

pobliżu trasy przejazdu. 

3. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Opłatę za wydanie 

zezwolenia wnosi się przed wydaniem zezwolenia. 

4. Zezwolenie wydaje, po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po uiszczeniu opłaty, 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 14 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego 

przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega 

autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta. 

5. Zarządca drogi właściwy ze względu na kategorię drogi, po której jest planowany 

przejazd, uzgadnia trasę przejazdu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 

zapytania organu wydającego zezwolenie, uwzględniając warunki przejazdu i stan techniczny 

drogi. W przypadku braku odpowiedzi na zapytanie uznaje się trasę za uzgodnioną. 

6. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania 

infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec 

przedłużeniu do 30 dni, z tym że organ wydający zezwolenie jest obowiązany powiadomić o 

tym podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

7. Koszty związane z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu 

nienormatywnego ponosi podmiot wykonujący ten przejazd. 

8. Do kosztów, o których mowa w ust. 7, zalicza się koszty dostosowania infrastruktury 

drogowej na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, dostaw, usług lub robót, wskazanych 

w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, w tym koszty: 

1)   wykonania niezbędnych ekspertyz i badań odcinków dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich; 

2)   przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 

3)   czasowego usunięcia ograniczeń skrajni drogowej; 

4)   wykonania wzmocnienia odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 

5)   wykonania robót zabezpieczających na trasie przejazdu pojazdu; 

6)   dokonania geometrycznych korekt trasy przejazdu lub występujących w jej ciągu skrzyżowań; 

7)   budowy lub dostosowania lokalnych objazdów występujących na trasie przejazdu pojazdu; 

8)   wykonania prac związanych z przywróceniem odcinków dróg do stanu poprzedniego lub stanu 

uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi; 



9)   dokonania zmian w organizacji ruchu lub przywrócenia jej stanu poprzedniego lub stanu 

uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi. 

9. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd pojazdem 

nienormatywnym, wskazując w nim: 

1)   okres ważności zezwolenia; 

2)   trasę przejazdu; 

3)   liczbę przejazdów; 

4)   pojazd, którym będzie wykonywany przejazd; 

5)   warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu; 

6)   sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane. 

10. Zezwolenie jest ważne przez okres: 

1)   14 dni - w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd, 

2)   30 dni - w przypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd 

- liczonych od dnia wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia. 

11. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się zgodnie z wzorem: 

On = pj + (n - 1) x 0,7 x pj, 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

- On -  wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, 

- n -  liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego, 

- pj -  stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu 

nienormatywnego. 

Art. 64e. 1. Przepisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 i art. 64a-64d nie dotyczą: 

1)   autobusu - w zakresie nacisków osi; 

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

przewożącego ładunek na zasadach określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 9; 

3)   pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków 

klęsk żywiołowych; 

4)   pojazdu zarządu drogi; 

5)   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. 

2. Minister właściwy do spraw transportu może zwolnić, w drodze decyzji 

administracyjnej, z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 

pojazd wykonujący przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej, pod warunkiem 

uzyskania na przejazd zgody zarządców dróg właściwych dla trasy przejazdu. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek zainteresowanego 

podmiotu wykonującego przejazd i właściwego organu państwowego, samorządowego lub 

organizacji humanitarnej. 

Art. 64f. 1. Ustala się maksymalną wysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na 

przejazd pojazdu nienormatywnego w: 

1)   kategorii I  - 240 zł; 

2)   kategorii II  - 120 zł; 

3)   kategorii III  - 2.400 zł; 

4)   kategorii IV  - 3.600 zł; 

5)   kategorii V  - 4.300 zł; 

6)   kategorii VI  - 5.800 zł; 

7)   kategorii VII na jednokrotny przejazd: 

a)  pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV, i którego 

naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych - 600 zł, 



b)  w pozostałych przypadkach - 2.000 zł. 

2. Maksymalne stawki opłat za wydanie zezwolenia ulegają corocznie zmianie na 

następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w poszczególnych 

kategoriach zezwoleń, z uwzględnieniem okresu, na jaki będą wydawane, kosztów wydania 

zezwolenia i stopnia oddziaływania przejazdu pojazdu nienormatywnego na infrastrukturę 

drogową. 

Art. 64g. 1. Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są 

przekazywane przez: 

1)   zarządcę drogi i starostę - do budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego, za 

zezwolenia kategorii I-III; 

2)   naczelnika urzędu celnego - do budżetu powiatu właściwego ze względu na siedzibę 

naczelnika urzędu celnego, za zezwolenia kategorii III; 

3)   naczelnika urzędu celnego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - na 

wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za 

zezwolenia kategorii IV-VII; 

4)   prezydenta miasta na prawach powiatu - do budżetu miasta, za zezwolenia kategorii VII. 

2. Środki z opłat gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni 

roboczych następujących po tygodniu, w którym wydano zezwolenie, na rachunek Krajowego 

Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, 

drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do 

ważenia pojazdów. 

3. Urzędy celne otrzymują prowizję od pobranych opłat za wydanie zezwolenia w 

wysokości 12% pobranej opłaty. 

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa. 

5. Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celne odliczają prowizję, a pozostałą część 

opłaty, w terminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują 

odpowiednio do podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3. 

Art. 64h. Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów 

zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. 

Art. 64i. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

2)   sposób i tryb wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

3)   warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu 

nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt, 

4)   wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów związanych z 

wydawaniem tych zezwoleń 

- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zezwoleń i ułatwienie ich identyfikacji oraz 

sprawność dystrybucji blankietów zezwoleń, a także konieczność zapewnienia sprawności i 

przejrzystości procedury administracyjnej wydawania zezwoleń oraz bezpieczeństwa 

infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa przejazdu pojazdu nienormatywnego. 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób 

pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów 

wykonujących pilotowanie, mając na uwadze potrzebę zapewnienia rozpoznawalności 



przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas takiego 

przejazdu. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, 

warunki poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64e 

ust. 1 pkt 5, mając na uwadze konieczność zapewnienia porządku, sprawności i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   organy wojskowe właściwe do wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe, 

2)   sposób i tryb wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe, 

3)   wzory zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe oraz wzory dokumentów związanych z 

ich wydaniem, 

4)   sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów, 

5)   warunki i sposób pilotowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

oznakowanie i wyposażenie pojazdu pilotującego 

- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia procedury wydawania zezwoleń wojskowych na 

przejazdy drogowe, sprawności wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 


