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USTAWY: 

• z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908, 
z późn. zm.), 

• z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 119, z późn. zm.). 

ROZPORZĄDZENIA: 

• Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2660), 

• Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż (Dz. 
U. Nr 110, poz. 1165),  

• Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras 
przejazdu (Dz. U. Nr 170, poz. 1792), 

• Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat 
drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania  
i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 47, poz. 441), 

• Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie warunków  
i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat (Dz. U. z  2004r. Nr 7, poz. 62, z późn. zm.), 

• Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem 
drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840, z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 
908, z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo  
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 222, poz. 1321). 

 

Od 19 października 2012r. znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym będą 
zawierały m.in.: 

1) nowe definicje pojęć w art. 2: pojazd nienormatywny, ładunek niepodzielny , pilot, 

2) nowe brzmienie art. 64, 

3) nowe przepisy w art. 64a-64i oraz 140aa-140ae. 
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 
2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 
nienormatywnego (Dz. U.  poz. 366) - przepisy wchodzą w życie 19 października 2012r. 
 

 
 

Przepisy wymienionego powyżej rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2012r. określają wysokość opłat za wydanie 
zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego: 

1) zezwolenie kategorii I: opłata 50-200 zł (zależnie od ważności zezwolenia: miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy), 

2) zezwolenie kategorii II: opłata 100 zł (ważność zezwolenia: 12 miesięcy), 

3) zezwolenie kategorii III: opłata 200-2000 zł (ważność zezwolenia: miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące), 

4) zezwolenie kategorii IV: opłata 500-3000 zł (ważność zezwolenia: miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące), 

5) zezwolenie kategorii V: opłata 600-3600 zł (ważność zezwolenia: miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące), 

6) zezwolenie kategorii VI: opłata 800-4800 zł (ważność zezwolenia: miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące), 

7) zezwolenie kategorii VII:  

– jednokrotne: opłata 500 zł, albo 1600 zł (ważność zezwolenia: 14 dni), 

– wielokrotne: opłata wyliczana ustalona wg zależności w art. 64d ust. 11 ustawy (ważność zezwolenia: 30 dni). 
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia … kwietnia 
2012r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U., poz.  …) - przepisy wchodzą 
w życie 19 października 2012r. 
 

  

Przepisy wymienionego powyżej rozporządzenia z dnia … kwietnia 2012r. określają wymagania w zakresie 
pilotowania pojazdu nienormatywnego, w tym m.in: 

1) warunki pilotowania przez jeden albo dwa pojazdy wykonujące pilotowanie, 

2) pojazd wykonujący pilotowanie i jego wyposażenie, 

3) obowiązki pilota podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego, 

4) wzór tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie. 
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia … 2012r. w 
sprawie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U., poz.  …) - 
przepisy wchodzą w życie 19 października 2012r. 

 
 

Przepisy wymienionego powyżej rozporządzenia z dnia … 2012r. określają warunki dystrybucji i tryb wydawania 
zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego wzory, w tym m.in.: 

1) wymagania dla organu składającego zmówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń, 

2) wymaganie składania wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

3) wypełnianie i wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego termin ważności, 

4) warunki wyznaczania trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego, 

5) warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przez drogowy obiekt inżynierski, 

6) wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

7) wzory zezwolenia na  przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wypisu z zezwolenia (w przypadku zezwolenia 
kategorii I). 
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