
 
 

INFORMACJA DOT. WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU 

NIENORMATYWNEGO KATEGORII I i II 

 
 

 

 
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego nie upoważnia do niestosowania 
się do znaków tonażowych B-18 (RMC – rzeczywista masa całkowita) i / lub B-5            

(DMC – dopuszczalna masa całkowita).  
 
Pojazd nienormatywny – 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 „Prawo o ruchu 

drogowym”. 
Poruszanie się po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym wymaga uzyskania 
zezwolenia. Zezwolenia podzielone są na pięć kategorii. 
Zezwolenia kat. I i II wydaje Starosta Żniński, który zadanie to powierzył Dyrektorowi Zarządu 
Dróg Powiatowych, dlatego w konsekwencji wszystkie zezwolenia kat. I i II zostają wydawane 
przez upoważnionego Dyrektora tut. jednostki. 
 

 

 
MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA 

DOKUMENTÓW 
 

 
 
 
 
 

 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

 z siedzibą w Podgórzynie  
Podgórzyn 62a 

88-400 Żnin 
 

Osoba do kontaktu:  
Edyta Szkatulska  

edyta.szkatulska@zdp-znin.com.pl 

Tel. 52 30-20-668 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wg wzoru 
znajdującego się poniżej: 
wniosek kat. I, 
wniosek kat. II 
 

 
TERMIN I SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie 
decyzji administracyjnej (na druku ścisłego zarachowania), 

w następujących terminach (przy liczeniu terminu nie 
wlicza się dnia złożenia wniosku): 

 
ZEZWOLENIA WYDAWANE W IMIENIU ZARZĄDCY 
DROGI  
Zezwolenie kategorii I – wydaje się po uiszczeniu opłaty, 
w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o 
jego wydanie,  zezwolenie obowiązuje na konkretną 
drogę. 

 
ZEZWOLENIA WYDAWANE W IMIENIU STAROSTY: 
Zezwolenie kategorii II – wydaje się po uiszczeniu opłaty, 
w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o 
jego wydanie,  zezwolenie obowiązuje na całą Polskę, 
 

mailto:edyta.szkatulska@zdp-znin.com.pl


 
PODSTAWA PRAWNA 

 
Niezbędne akty prawne związane ze sprawą: 

✓ Wyciąg z ustawy Prawo o ruchu drogowym  

✓ Kategorie zezwoleń – załącznik do ustawy Prawo o 

ruchu drogowym  
✓ Warunki techniczne pojazdów oraz ich niezbędne 

wyposażenie – wyciąg z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  

✓ Rozporządzenie Ministra w sprawie zezwoleń na 

przejazd pojazdów nienormatywnych 
✓ Rozporządzenie Ministra w sprawie wysokości opłat 

za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 
nienormatywnego. 

 

 
TRYB ODWOŁAWCZY 

 

 
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia 
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Bydgoszczy, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia lub 
otrzymania odmowy. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych Żninie 

 

 
OPŁATY 

 
Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty 

na konto: 59 8181 0000 0001 4863 2000 0002. 
 

 

INNE INFORMACJE 
 

 

Nie dotyczy 

 


