URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO- XXIII

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZDY POJAZDU NIENORMATYWNEGO
kat. II, kat. III, kat. VII
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
2.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie
wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
3.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012r. w sprawie
pilotowania pojazdów nienormatywnych,
4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r.
w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego - COM-RO-25,
COM-RO-26,
COM-RO-27,
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (z wyłączeniem kat. VII).
II. OPŁATY:
1.W kat. II:
-100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
2.W kat. III:
-200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
-400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
-1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
-2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
3. W kat. VII – opłatę ustala się na podstawie wzoru:
On = pj+(n-1)x0,7xpj, 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 wynoszącą:
- 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają
wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
- 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
Opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na konto
nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku. Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
- dla kat. II, III – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
- dla kat VII – 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 15,
telefon (59) 8488476, e-mail: com@um.slupsk.pl
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
VI. UWAGI:
1.zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
-kat. II (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego
się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej):
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nie przekraczającej 3,5 m.
- kat. III:
a) o szerokości nie przekraczającej 3,2 m
b) o długości nie przekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu
- 23 m dla zespołu pojazdów
c) o wysokości nie przekraczającej 4,3 m.
d) naciski osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
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- kat. VII (jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie,
na wyznaczonej trasie tylko w granicach administracyjnych miasta Słupska z wyłączeniem dróg ekspresowych
i autostrad)
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI
(określonych w tabeli „Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego” stanowiącej załącznik
do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym),
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
osi napędowej do 11,5 t.
2.Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:
-Kat II – 12 miesięcy
-Kat III – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy
-Kat VII – 14 dni (w przypadku jednokrotnego przejazdu), 30 dni (w przypadku wielokrotnego przejazdu).
Zezwolenia nie wymaga:
1. autobus- w zakresie nacisków osi;
2. pojazd, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych;
3. pojazd biorący udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk
żywiołowych;
4. pojazd zarządu drogi;
5. pojazd 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.
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