
Przejazdy Nienormatywne 

 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2021 poz.54) wchodzi w życie z dniem 13.03.2021r. i wprowadza m.in. 

następujące zmiany: 

 

pojazd nienormatywny –pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem 

lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są 

większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach (ustawa Prawo o ruchu drogowym) 

 

Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 

osi napędowej do 11,5t, z uwzględnieniem art.41a ust.1 (Na drogowych przejściach 

granicznych, (…), mogą być wprowadzane zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej poniżej 11,5t po drodze publicznej albo jej odcinku znajdujących 

się w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego (…)) oraz z wyjątkiem określonym 

wart.41b ust.1. (Po drogach publicznych o nawierzchni innej niż bitumiczna, betonowa, 

kamienna lub klinkierowa, w tym kostkowa lub płytowa, dopuszcza się wyłącznie ruch 

pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8t.) 

 

Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t: 

1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku, 

2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki. 

 

 

 

1. Zezwolenie kategorii I 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. 

 

ZEZWOLENIE POJAZDY NIENORMATYWNE DROGI 

Kategoria I o długości, wysokości, naciskach osi oraz 

rzeczywistej masie całkowitej nie 

większych od dopuszczalnych, 

o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m 

publiczne, z wyjątkiem 

ekspresowych i autostrad 


