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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 282) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 

1087) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 

techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 

urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 

2)   droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 

ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 

3)   ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane 

torowisko tramwajowe; 

4)   torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi 

pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; 

5)   jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 

6)   chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 

7)   korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 

drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; 

8)   zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące 

bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 
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9)   skrzyżowanie dróg publicznych: 

a)  jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym 

poziomie, 

b)  wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych 

poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy 

(węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające 

wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy); 

10)  droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 

a)  wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie, 

b)  posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami 

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych 

skrzyżowań z drogami publicznymi, 

c)  wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla użytkowników drogi; 

11)  autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 

a)  wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 

b)  posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami 

transportu lądowego i wodnego, 

c)  wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla użytkowników autostrady; 

11a)  droga rowerowa - drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z 

której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem; 

11b)   droga o znaczeniu obronnym - droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona w okresie 

pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do 

wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań 

sojuszniczych; 

12)  drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową; 

13)  obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 

innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, 

estakadę, kładkę; 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

14)  tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego 

lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 

komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne; 

15)  przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 

przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez nasyp drogi; 

15a)  kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz 

innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: 

a)  urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, 

b)  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

16)  konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności 

nasypu lub wykopu; 

17)  budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub 

miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; 

18)  przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany 

granic pasa drogowego; 

19)  remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy 

użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; 

20)  utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i 

zwalczanie śliskości zimowej; 

21)  ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego 

zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej 

użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; 

22)  zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w 

szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy 

nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, 

ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, 

wody i gleby; 
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23)  reklama - umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub 

urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), a także każdy 

inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i 

zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 110 i 284), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach 

zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem 

informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy 

ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55); 

24)  dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi 

drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; 

25)  pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 35a ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

[26)  transeuropejska sieć drogowa - sieć drogową określoną w decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja 

przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1);] 

<26) transeuropejska sieć drogowa – sieć drogową na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej określoną w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 

dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 

661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.);> 

27)  służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) 

oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590); 

28)  ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego - strategiczną 

analizę wpływu wariantów planowanej drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w sieci dróg publicznych znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej drogi; 
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29)  audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego - niezależną, szczegółową, techniczną ocenę 

cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod 

względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; 

30)  klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych - 

analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w 

wyniku której wytypowane zostają najbardziej niebezpieczne odcinki dróg o dużej liczbie 

wypadków śmiertelnych; 

31)  klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - analizę 

istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużej 

możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych; 

32)  uczestnik ruchu drogowego - uczestnika ruchu drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

33)  inteligentne systemy transportowe (ITS) - systemy wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym 

infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i 

zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu; 

34)  interoperacyjność - zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów 

gospodarczych do wymiany danych, informacji i wiedzy; 

35)  aplikacja ITS - operacyjne narzędzie zastosowania ITS; 

36)  usługa ITS - dostarczanie aplikacji ITS w określonych ramach organizacyjnych i 

operacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników w obszarze transportu 

drogowego, efektywności i wygody ich przemieszczania się, a także ułatwiania lub 

wspierania operacji transportowych i przewozowych; 

37)  użytkownik ITS - każdego użytkownika aplikacji lub usług ITS, w tym podróżnych, 

szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, użytkowników i zarządców 

dróg, podmioty zarządzające pojazdami w transporcie osób lub rzeczy oraz służby 

ustawowo powołane do niesienia pomocy; 

38)  szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego - niezmotoryzowanych uczestników 

ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, a także motocyklistów oraz 

osoby niepełnosprawne lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej; 

39)  interfejs - połączenie między systemami, które zapewnia ich łączenie i współpracę; 

40)  ciągłość usług - zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług w ramach sieci 

transportowych na obszarze Unii Europejskiej; 
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41)  usługa EETS - usługę umożliwiającą korzystającym z dróg w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, za użytkowanie których są pobierane opłaty z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego poboru opłat, wypełnienie obowiązku uiszczenia tych opłat na obszarach 

EETS na podstawie umowy zawartej z dostawcą EETS; 

42)  obszar EETS - sieć dróg na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na 

której podmiot pobierający opłaty pobiera je z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

poboru opłat podlegającego przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów 

elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 

124, z późn. zm.); 

43)  dostawca EETS - osobę prawną świadczącą usługę EETS; 

44)  użytkownik EETS - podmiot obowiązany do uiszczenia opłat, który zawarł umowę o 

świadczenie usługi EETS z dostawcą EETS; 

45)   rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

 

[Art. 41. 

1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 

1)   dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 

2)   dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi do 8 t 

- mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego. 

3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe 

oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.] 
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<Art. 41. 

1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z 

wyjątkiem art. 41b ust. 1. 

2. 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 

– zwanego dalej „zakazem”. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2: 

1) pkt 1 – wprowadza właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku 

drogowego; 

2) pkt 2 – ustanawia właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały. 

4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych 

lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji 

nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t, spełniających co najmniej 

jedną z następujących przesłanek: 

1) droga lub jej odcinek przebiega przez obszar, na którym znajduje się: 

a) forma ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lub 5 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 

1378), lub graniczy z takim obszarem, 

b) wyjście: 

 ze żłobka lub klubu dziecięcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

326, 568 i 1747), lub 

 z przedszkola w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), lub 

 ze szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, do której uczęszczają dzieci w wieku do lat 15, lub 

 z placówki opiekuńczo-wychowawczej, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), do której uczęszczają dzieci w wieku do 

lat 15, 

c) zabytek nieruchomy objęty formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 

pkt 1 lub 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378), lub graniczy z takim 

obszarem; 

2) droga lub jej odcinek przebiega przez teren intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej określonej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku – w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

3) droga lub jej odcinek przebiega przez uzdrowisko albo obszar ochrony 

uzdrowiskowej w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662) lub 

graniczy z takim uzdrowiskiem albo obszarem ochrony uzdrowiskowej; 

4) droga lub jej odcinek przebiega przez obszar górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1064 i 1339) lub graniczy z takim obszarem; 

5) droga lub jej odcinek przebiega przez teren zagrożony ruchami masowymi ziemi, 

o którym mowa w art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565), lub teren, na którym 

występują te ruchy; 

6) droga lub jej odcinek przebiega przy obiekcie budowlanym, dla którego wstrząsy 

lub drgania wynikające z ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 

osi napędowej powyżej 8 t mogą powodować uszkodzenie tego obiektu; 

7) droga lub jej odcinek graniczy: 

a) z obszarem, na którym znajduje się szpital w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 295, 567 i 1493), 

b) ze strefą ochronną Pomnika Zagłady, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 7 

maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2120). 
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5. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne także na drogach 

publicznych lub ich odcinkach, które: 

1) nie posiadają chodnika, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych lub przejścia dla 

pieszych wyposażonego w sygnalizację świetlną oraz 

2) przebiegają przez obszar, na którym znajduje się wyjście z obiektu 

wymienionego w ust. 4 pkt 1 lit. b. 

6. Zakaz może być wprowadzony albo ustanowiony wyłącznie na drodze publicznej lub 

jej odcinku, które spełniają wymagania określone w ust. 4 albo 5. 

7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na: 

1) drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub 

przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

przez okres 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania; 

2) drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej; 

3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych 

zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu. 

8. Zakazu nie stosuje się do: 

1) autobusów; 

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej 

likwidacji skutków klęsk żywiołowych; 

3) pojazdów zarządców dróg publicznych oraz podmiotów wykonujących obowiązki 

zarządcy drogi na jego rzecz z zakresu utrzymania dróg; 

4) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej 

Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz 

jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb lub 

podmiotów; 

5) pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych; 

6) pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podmiotów 

wykonujących na jego rzecz zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

– Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378). 
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9. Zarządca drogi, z zachowaniem zasad niedyskryminacji, może zwolnić z obowiązku 

przestrzegania zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, innych użytkowników drogi 

lub inne rodzaje pojazdów niż wymienione w ust. 8. Informację o zwolnieniu z 

obowiązku przestrzegania zakazu umieszcza się na znaku drogowym, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1. 

10. Strefa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może obejmować wyłącznie drogi publiczne lub 

ich odcinki spełniające wymagania, o których mowa w ust. 4 albo 5. 

11. Ustanowienie strefy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wymaga uzyskania zgody 

organów zarządzających drogami i ruchem na drogach publicznych lub ich 

odcinkach, które mają znajdować się w tej strefie. 

12. Organy, o których mowa w ust. 11, uzgadniają projekt uchwały, o której mowa w 

ust. 3 pkt 2, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu uchwały. Niezajęcie 

przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały. 

13. Uchwała, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest aktem prawa miejscowego i określa: 

1) drogi publiczne lub ich odcinki objęte strefą, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz 

granice tej strefy; 

2) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów poruszających się po 

drogach publicznych lub ich odcinkach objętych strefą, o której mowa w ust. 2 

pkt 2. 

14. Rada gminy (miasta) może określić w uchwale, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wyjątki 

od stosowania zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w odniesieniu do 

użytkowników drogi lub rodzajów pojazdów innych niż wymienione w ust. 8, z 

zachowaniem zasad niedyskryminacji i przejrzystości. 

15. Granicę strefy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza się znakiem drogowym 

wskazującym dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów, które mogą 

poruszać się po drogach publicznych lub ich odcinkach objętych strefą.> 

 

<Art. 41a. 

1. Na drogowych przejściach granicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776), 

znajdujących się na granicy zewnętrznej w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 
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graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), mogą być 

wprowadzane zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

napędowej poniżej 11,5 t po drodze publicznej albo jej odcinku znajdujących się w 

zasięgu terytorialnym przejścia granicznego określonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3a tej ustawy. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, wprowadza właściwy zarządca drogi za 

pośrednictwem znaku drogowego. 

Art. 41b. 

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 8 t. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w art. 41 ust. 8. 

3. Zarządca drogi, z zachowaniem zasad niedyskryminacji, na drogach, o których mowa 

w ust. 1, może podnieść dla niektórych użytkowników drogi lub rodzajów pojazdów 

wartość dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t albo 10 t w 

przypadkach uzasadnionych koniecznością: 

1) zapewnienia niezbędnego dojazdu do nieruchomości; 

2) prowadzenia robót budowlanych na tej drodze. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zarządca drogi podnosi wartość 

dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t albo 10 t za 

pośrednictwem znaku drogowego. 

Art. 41c. 

1. Do kontroli przestrzegania przez korzystających z dróg publicznych zakazów, o 

których mowa w art. 41 ust. 2 oraz art. 41a ust. 1, a także dopuszczalnego nacisku 

pojedynczej osi napędowej, o którym mowa w art. 41b ust. 1 i 3, są uprawnieni: 

1) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego; 

2) funkcjonariusze Policji; 

3) funkcjonariusze Straży Granicznej; 

4) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

5) osoby działające w imieniu zarządcy drogi, z wyjątkiem Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad; 

6) strażnicy gminni (miejscy). 
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2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na zasadach i warunkach 

określonych w przepisach działu V rozdziału 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym oraz w sposób określony w tych przepisach. 

3. Z kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza się protokół. 

4. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu 

przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej 

przyczynę. 

5. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się 

kontrolowanemu. 

6. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia. 

 

Art. 41d. 

1. Za naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 albo art. 41a ust. 1, albo za 

przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, o którym mowa w 

art. 41b ust. 1 albo 3, wymierza się, w drodze decyzji administracyjnej, karę 

pieniężną. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości: 

1) 3000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość 

nie więcej niż o 10%, 

2) 6000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość 

o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%, 

3) 10 000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną 

wartość o więcej niż 20% 

– w przypadku gdy kontrolujący nie stwierdzi jednoczesnego wykonywania 

przejazdu po drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia 

kategorii V, o którym mowa w art. 64d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym, albo z przekroczonymi parametrami technicznymi 

pojazdu wskazanymi w tym zezwoleniu, w zakresie dopuszczalnego nacisku 

pojedynczej osi napędowej. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości: 

1) 12 000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną 

wartość nie więcej niż o 20%, 
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2) 20 000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną 

wartość o więcej niż 20% 

– w przypadku gdy kontrolujący stwierdzi jednoczesne wykonywanie przejazdu po 

drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia kategorii V, o 

którym mowa w art. 64d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, albo z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu 

wskazanymi w tym zezwoleniu, w zakresie dopuszczalnego nacisku pojedynczej 

osi napędowej. 

4. Przekroczenia dopuszczalnej wartości nacisku pojedynczej osi napędowej, o których 

mowa w ust. 2 i 3, ustala się jako różnicę między naciskiem pojedynczej osi 

napędowej danego pojazdu poruszającego się po drodze lub jej odcinku, 

stwierdzonym przez kontrolującego, a dopuszczalną wartością nacisku pojedynczej 

osi napędowej obowiązującą na danej drodze lub jej odcinku na podstawie zakazu, o 

którym mowa w art. 41 ust. 2 albo art. 41a ust. 1, albo zgodnie z art. 41b ust. 1 albo 

3. 

5. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 2 nie 

bierze się pod uwagę zakresu przekroczenia nacisku pojedynczej osi napędowej 

ponad 11,5 t. 

6. W przypadku gdy naruszenie albo przekroczenie, o którym mowa w ust. 1, 

stwierdzono w stosunku do więcej niż jednej pojedynczej osi napędowej pojazdu, 

wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie wartości 

nacisku pojedynczej osi napędowej o największym przekroczeniu dopuszczalnej 

wartości nacisku. 

7. Decyzję o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wydaje właściwy ze 

względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Inspekcji Transportu 

Drogowego, Policji, Straży Granicznej, naczelnik urzędu celno-skarbowego albo 

zarządca drogi, z wyjątkiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, decyzję o nałożeniu kary pieniężnej, o której 

mowa w ust. 1, wydaje ponadto właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej 

kontroli komendant straży gminnej (miejskiej). Od decyzji komendanta straży 

gminnej (miejskiej) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. W przypadku gdy strażnik gminny (miejski) w trakcie kontroli, o której mowa w art. 

41c ust. 1, stwierdzi naruszenie albo przekroczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz 

jednoczesny przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia kategorii V, o 

którym mowa w art. 64d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, albo z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu wskazanymi 

w tym zezwoleniu, w zakresie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, 

przekazuje protokół, o którym mowa w art. 41c ust. 3, właściwemu ze względu na 

miejsce przeprowadzanej kontroli organowi Inspekcji Transportu Drogowego. 

10. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na podmiot wykonujący: 

1) przejazd; 

2) czynności ładunkowe, jeżeli wykonał te czynności w sposób powodujący 

przekroczenie nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu, w stosunku do 

wartości nacisku osi określonej na podstawie zakazu, o którym mowa w art. 41 

ust. 2 albo art. 41a ust. 1, albo zgodnie z art. 41b ust. 1 albo 3, jeżeli okoliczności 

lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie 

naruszenia albo przekroczenia określonego w ust. 1; 

3) inne niż wymienione w pkt 2 czynności związane z przejazdem pojazdu, w 

szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę lub spedytora, jeżeli 

okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na 

powstanie naruszenia albo przekroczenia określonego w ust. 1. 

11. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa 

w ust. 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej 

sprawie umarza się, jeżeli rzeczywista masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów 

nie przekracza dopuszczalnej wielkości, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t w przypadku przewozu przez ten pojazd 

ładunków sypkich oraz drewna. 

12. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest uiszczana na wskazany w decyzji 

administracyjnej wyodrębniony rachunek bankowy organu, który ją nałożył, w 

terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się 

ostateczna. Koszty związane z uiszczeniem kary pokrywa obowiązany podmiot. 

13. Środki z kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, zgromadzone na rachunku, o 

którym mowa w ust. 12, są przekazywane w terminie 7 dni od dnia uiszczenia tej 

kary do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zarządzaniu której znajduje 
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się droga publiczna lub jej odcinek, na których stwierdzono naruszenie zakazu, o 

którym mowa w art. 41 ust. 2 albo art. 41a ust. 1, albo stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, o którym mowa w art. 41b ust. 1 

albo 3. 

14. W przypadku gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie kary 

pieniężnej, o której mowa w ust. 1, na zagraniczny podmiot mający siedzibę albo 

miejsce zamieszkania w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana 

umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności, 

albo możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów 

międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, kontrolujący pobiera kaucję w 

wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. Przepisy art. 13m ust. 3–

10 stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 albo art. 41a ust. 1, 

albo przekroczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, o którym 

mowa w art. 41b ust. 3, nie stosuje się przepisu art. 92 § 1 ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568, 

956, 1086 i 1517). 

Art. 41e. 

Na drogach publicznych nie stosuje się znaków ograniczających dopuszczalny nacisk 

pojedynczej osi napędowej innych niż określone w art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 15 oraz w 

art. 41a ust. 2.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 256, 695 i 1298) 

<Art. 145aa. 

§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy zostało wydane 

orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść 

wydanej decyzji. 

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego 

miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.> 
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Art. 146. 

[§ 1. Uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić, 

jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś z przyczyn 

określonych w art. 145 § 1 pkt 3-8 oraz w art. 145a i art. 145b, jeżeli od dnia doręczenia 

lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.] 

<§ 1. Uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 i 2 nie może 

nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś z 

przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 3–8 oraz w art. 145a–145b, jeżeli od dnia 

doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.> 

§ 2. Nie uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania 

mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. 

 

Art. 147. 

Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. [Wznowienie 

postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 oraz w art. 145a i art. 145b 

następuje tylko na żądanie strony.] <Wznowienie postępowania z przyczyny określonej w 

art. 145 § 1 pkt 4 oraz art. 145a–145b następuje tylko na żądanie strony.> 

 

Art. 151. 

§ 1. Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 150, po przeprowadzeniu 

postępowania określonego w art. 149 § 2 wydaje decyzję, w której: 

[1)   odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej 

uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, albo 

2)   uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na 

podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, i wydaje nową decyzję rozstrzygającą 

o istocie sprawy.] 

<1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej 

uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a, art. 145aa lub art. 145b, albo 

2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia 

na podstawie art. 145 § 1, art. 145a, art. 145aa lub art. 145b, i wydaje nową 

decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy.> 

§ 2. W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić decyzji na 

skutek okoliczności, o których mowa w art. 146, organ administracji publicznej ograniczy 
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się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania 

okoliczności, z powodu których nie uchylił tej decyzji. 

§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie 

stosuje się. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 

284, 568, 695, 1087 i 1517) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla 

pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym 

się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, 

jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 

1a)  droga publiczna - drogę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.); 

1b)  droga wewnętrzna - drogę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych; 

2)   droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, 

klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli 

długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi; 

3)   autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na 

której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą 

rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep; 

4)   droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu 

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca; 

5)   droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną 

odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg 

lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 
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5a)  pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym 

kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

5b)  śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub 

wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku 

jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; 

6)   jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk 

wydzielonych z jezdni; 

7)   pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu 

pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi; 

8)   pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu 

pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia 

zwierząt; 

9)   chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 

10)  skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie 

lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia 

lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi 

twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy 

drodze lub z drogą wewnętrzną; 

10a)  szkoda istotna - szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub 

kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z 

otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa 

w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217); 

11)  przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska 

przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami 

drogowymi; 

12)  przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do 

przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

13)  przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone 

odpowiednimi znakami drogowymi; 

14)  tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 
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15)  obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi; 

16)  strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym 

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są 

odpowiednimi znakami drogowymi; 

16a)  strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy 

i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi; 

17)  uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe 

lub na pojeździe znajdującym się na drodze; 

18)  pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub 

czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę 

prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, 

podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w 

wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej; 

19)  kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub 

dowódcę; 

20)  kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która 

prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w 

stadzie; 

21)  kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem; 

21a)  profil kandydata na kierowcę - profil kandydata na kierowcę w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 

1287 i 2020); 

22)  szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu 

zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w 

stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

23)  ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić 

innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a 

pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku; 

24)  ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez 

uprawnioną osobę; 

25)  niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w 

warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu; 
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26)  wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 

poruszającego się w przeciwnym kierunku; 

27)  omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika 

ruchu lub przeszkody; 

28)  wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 

poruszającego się w tym samym kierunku; 

29)  zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub 

przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde 

unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów; 

30)  postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów 

ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 

31)  pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub 

urządzenie do tego przystosowane; 

32)  pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu 

szynowego; 

33)  pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z 

prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; 

34)  pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 

25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 

35)  pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z 

naczepą; 

[35a)  pojazd nienormatywny - 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 niniejszej ustawy;] 

<35a) 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 

niniejszej ustawy;> 

35b)  ładunek niepodzielny - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych 

ładunków; 
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35c)  pilot - osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; 

36)  pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania 

specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania 

specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy 

związane z wykonywaniem tej funkcji; 

37)  pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w sposób 

szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne 

Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Służbę Celno-

Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i 

Służbę Więzienną; 

38)  pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich 

świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z 

włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy 

jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane 

wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego; 

39)  pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do 

rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd 

wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

40)  samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; 

41)  autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 

osób łącznie z kierowcą; 

41a)  autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy 

pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z 

napisem barwy czarnej "autobus szkolny"; 

42)  samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony 

konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą; 

42a)  ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie 

do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy; 
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42b)  czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, 

z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna 

nie przekracza: 

a)  w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, 

b)  w przypadku przewozu osób 400 kg; 

42c)  czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i 

konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

43)  taksówka - pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony 

do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu 

podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie: 

a)  taksometru albo 

b)  aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 

44)  ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości 

nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac 

rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do 

ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; 

45)  motocykl - pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym 

wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu 

kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo 

L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów 

dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z 

późn. zm.); 

46)  motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności 

skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 

kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

47)  rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej 

tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały 

pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o 

znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się 

stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; 
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47a)  wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób 

lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być 

wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany 

prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 

250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 

prędkości 25 km/h; 

48)  wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby 

niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja 

ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego; 

49)  zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; 

nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania; 

49a)  kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego 

konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz 

przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach 

prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych; 

50)  przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; 

51)  przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg; 

52)  naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten 

pojazd; 

53)  masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, 

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego; 

54)  dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami 

technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do 

poruszania się po drodze; 

55)  rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim 

rzeczy i osób; 

56)  dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, 

która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu; 

57)  nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi; 

58)  VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta; 

59)  urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na 

statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania 

obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami; 
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60)  kategoria pojazdu - klasyfikację pojazdu według wymagań homologacyjnych; 

61)  maksymalna masa całkowita - największą masę pojazdu obciążonego osobami i 

ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu; 

62)  nowy pojazd - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany; 

63)  państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację 

Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

64)  pojazd kompletny - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych nie wymaga kompletacji; 

65)  pojazd marki "SAM" - pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub 

ramy, konstrukcji własnej; 

66)  pojazd produkowany w małych seriach - pojazd produkowany w limitowanej liczbie, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 3; 

67)  pojazd niekompletny - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych powinien przejść co najmniej jeden etap 

kompletacji; 

68)  pojazd skompletowany - pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz 

uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej jednego etapu 

kompletacji; 

69)  pojazd z końcowej partii produkcji - pojazd będący częścią zapasów producenta, który 

nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę 

do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu 

pojazdu, a świadectwo to utraciło ważność; 

70)  przedmiot wyposażenia lub część - rozumie się przez to układ, oddzielny zespół 

techniczny lub część, podlegające wymaganiom technicznym określonym w dziale III, 

rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych lub 

regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania w pojeździe; 

71)  świadectwo homologacji typu - świadectwo homologacji typu EKG ONZ, świadectwo 

homologacji typu pojazdu, świadectwo homologacji typu WE; 

72)  świadectwo homologacji typu EKG ONZ - dokument wydany przez właściwy organ 

państwa - strony Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych 

dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych 

pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych 
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wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 1135 i 

1136), zwanego dalej "Porozumieniem", stwierdzający, że typ przedmiotu wyposażenia 

lub części spełnia wymagania procedury homologacji typu EKG ONZ określone w 

regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(EKG ONZ) stanowiących załączniki do tego Porozumienia; 

73)  świadectwo homologacji typu pojazdu - dokument wydany przez właściwy organ 

Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że typ pojazdu spełnia wymagania procedury 

homologacji typu pojazdu; 

74)  świadectwo homologacji typu WE - dokument wydany przez właściwy organ państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że typ pojazdu, typ przedmiotu jego 

wyposażenia lub części, spełnia wymagania procedury homologacji typu WE; 

75)  typ przedmiotu wyposażenia lub części - oznaczenie przedmiotów wyposażenia lub 

części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od siebie pod 

względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub 

ochronę środowiska, jeżeli wymagania określone w przepisach UE dotyczących badań 

homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie stanowią inaczej; 

76)  świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - dokument wydany przez 

właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że pojazd 

spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne procedury dopuszczenia 

indywidualnego WE pojazdu; 

77)  świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu 

do zasilania gazem - dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej 

stwierdzający, że sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do 

zasilania gazem oraz elementy tej instalacji spełniają wymagania procedury homologacji 

sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 

78)  typ pojazdu - oznaczenie pojazdów jednej kategorii pojazdu, które nie różnią się od 

siebie pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 70zm ust. 1 pkt 5; 

79)  wprowadzenie do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne przekazanie pojazdu, przedmiotu 

wyposażenia lub części po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

użytkownikowi; 
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80)  wariant pojazdu - oznaczenie pojazdów jednego typu, które nie różnią się od siebie co 

najmniej pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 

81)  wersja pojazdu - oznaczenie pojazdów jednego wariantu, o kompletacji określonej w 

opisie technicznym typu pojazdu w świadectwie homologacji typu pojazdu albo 

świadectwie homologacji typu WE pojazdu; 

82)  tramwaj - pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią 

elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

83)  trolejbus - autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej; 

84)  blokada alkoholowa - urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika 

pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w 

wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 

85)  kalibracja blokady alkoholowej - ogół czynności służących wzorcowaniu blokady 

alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie 

wymagania, o którym mowa w pkt 84; 

86)  niezgodność - rozbieżność między danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji 

pojazdów, centralnej ewidencji kierowców albo centralnej ewidencji posiadaczy kart 

parkingowych a stanem prawnym ustalonym na podstawie dostępnych danych lub stanem 

faktycznym. 

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 na warunkach i w sposób 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 64i ust. 2, w tym przez 

wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi 

przepisami; 

4)   zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym. 
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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] <zezwolenia kategorii I>. 

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

na podstawie zezwoleń [kategorii I-VII] <kategorii I–V> 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.] 

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

uprawnionym osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.> 

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. 
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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] <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. 

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] <kategorii II–IV> 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] <kategorii II>; 

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

VI] <kategorii III i IV>. 

4. Zezwolenia [kategorii III i IV] <kategorii II i III> przy wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego. 
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5. Zezwolenie [kategorii IV] <kategorii III> uprawnia do poruszania się pojazdami i 

drogami, określonymi dla zezwolenia [kategorii III] <kategorii II>. 

[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] <kategorii IV>, 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] <kategorii V> na przejazd pojazdu nienormatywnego jest 

wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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] <kategorii I–IV>. 

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. 
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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: 
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-    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:] 

<Przepisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 i art. 64b–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; 

3a)  
(2)

 pojazdu dostarczającego do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do 

zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567); 

4)   pojazdu zarządu drogi; 

5)   pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji 

Skarbowej wykorzystywanego przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb. 

1a. W przypadku przejazdu pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, podmiot wykonujący 

przejazd informuje o nim zarządców dróg właściwych dla trasy przejazdu. 

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. 
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Art. 64ea. 

W przypadku wykonywania przejazdu pojazdem nienormatywnym na podstawie zezwolenia, 

o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, kategorii innej niż wymagana albo na podstawie 

zezwolenia [kategorii VII] <kategorii V> z przekroczonymi parametrami technicznymi 

pojazdu lub zespołu pojazdów wskazanymi w tym zezwoleniu, przejazd pojazdu 

nienormatywnego uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. 

 

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  - 2400 zł; 

4)   kategorii IV  - 3600 zł; 

5)   kategorii V  - 4300 zł; 

6)   kategorii VI  - 5800 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 - 2000 zł.] 

<1. Ustala się maksymalną wysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd 

pojazdu nienormatywnego w: 

1) kategorii I – 120 zł; 

2) kategorii II – 2400 zł; 

3) kategorii III – 3600 zł; 

4) kategorii IV – 5800 zł; 

5) kategorii V na jednokrotny przejazd: 

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

III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych – 600 zł, 

b) w pozostałych przypadkach – 2000 zł.> 

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

rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen 
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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;] 

<1) starostę – do budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego, za 

zezwolenia kategorii I i II;> 

2)   naczelnika urzędu celno-skarbowego - do budżetu powiatu właściwego ze względu na 

siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, za zezwolenia [kategorii III] 

<kategorii II>; 

3)   naczelnika urzędu celno-skarbowego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad - na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, za zezwolenia [kategorii IV-VII] <kategorii III–V>; 

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

VII] <kategorii V>. 

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 celno-skarbowe 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. 
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5. Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celno-skarbowe 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. 129. 

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego 

kontrolowanie należą do zadań Policji. 

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony 

do: 

1)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

2)   sprawdzania wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz zezwolenia, 

o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami; 

2
1
)  weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu w centralnej 

ewidencji pojazdów; 

2a)  żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o 

którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko 

osoby nim kierującej; 

[2b)  sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego 

zezwolenia;] 

<2b) sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1;> 

3)   żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do 

której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w 

celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu; 

4)   sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku 

osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

4a)  odczytu w czasie kontroli wskazania drogomierza pojazdu, drogomierza pojazdu 

holowanego oraz drogomierza pojazdu przewożonego wraz z jednostką miary; 

5)   sprawdzania zapisów tachografu; 
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6)   zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów 

stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty 

kierowcy w przypadkach przewidzianych w: 

a)  art. 26 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 

dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie 

drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 

drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), 

b)  art. 11 ust. 4 lit. c załącznika do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg 

pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), 

sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409); 

7)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą 

jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

8)   uniemożliwienia: 

a)  kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 

użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b)  korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi 

zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo 

naruszają wymagania ochrony środowiska, 

c)  korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem 

członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, 

d)  kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów 

uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

9)   używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania 

pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia 

wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego; 

9a)  używania urządzeń rejestrujących; 
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10)  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a 

ust. 1-3; 

11)  kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych 

z tym przewozem; 

11a)  kontroli transportu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach oraz wymagań związanych z tym transportem; 

11b)  zrywania plomb celem fizycznej kontroli przewożonych odpadów; 

12)  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do 

wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; 

13)  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia 

kierującego pojazdem; 

13a)  występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby 

posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający 

kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej 

osoby; 

14)  pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych 

zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu 

przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw 

obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów 

dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych 

zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz do innych osób 

korzystających z tych przywilejów i immunitetów. 

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 

wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie 

ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia 

policjantów określone w ust. 2. 

4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej 

lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którym przysługują uprawnienia, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1. Funkcjonariuszom Straży 
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Granicznej i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przysługuje także uprawnienie, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 6, w zakresie dotyczącym dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do używania pojazdu. 

4aa. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także inspektorzy Inspekcji Ochrony 

Środowiska, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 21, 2a, 

pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. b i pkt 11a. 

4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pojazdu, jeżeli: 

1)   pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 

po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma 

możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób; 

2)   pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych 

dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, 

dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki 

tego ubezpieczenia; 

3)   stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 

uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska; 

[4)   kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo 

wypisu z tego zezwolenia;] 

<4) kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia;> 

5)   stwierdzono naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 

5. (uchylony). 

Art. 129b. 

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną 

(miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). 

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego 

wobec: 

1)   kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, 

określonego odpowiednim znakiem drogowym; 

2)   uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

a)  zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 
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b)  ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych 

oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

c)  ruchu pieszych, 

d)  ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady 

gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 

1527 i 1716) [.] <;> 

<e) nacisku osi.> 

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 

strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do: 

1)   zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem; 

2)   
(63)

 sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz weryfikacji danych o : 

a)  pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji 

pojazdów, 

b)  kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców; 

3)   (uchylony); 

4)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

5)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą 

jego bezpieczeństwu, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

6)   sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2; 

7)   żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do 

kierowania lub używania w oznaczonym czasie; 

8)   
(64)

 ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru 

Dowodów Osobistych [.] <;> 

<9) sprawdzenia nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

10) używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących do określania 

nacisku osi pojazdu; 

11) uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalny nacisk osi.> 

<3a. W celu dokonania sprawdzenia nacisku osi pojazdu strażnicy gminni (miejscy), 

mający prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować tym pojazdem.> 
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4. (uchylony). 

Art. 129d. 

1. Osoby działające w imieniu zarządcy drogi mogą wykonywać, w obecności 

funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, kontrolę ruchu 

drogowego w stosunku do pojazdów: 

1)   w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi; 

2)   powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi; 

3)   zanieczyszczających lub zaśmiecających drogę. 

<1a. Osoby działające w imieniu zarządcy drogi mogą także wykonywać, w obecności 

strażnika gminnego (miejskiego), kontrolę ruchu drogowego w stosunku do 

pojazdów w zakresie przestrzegania przepisów o nacisku osi.> 

2. [W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

osoby działające w imieniu zarządcy drogi są upoważnione do:] 

<W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 

1 i 1a, osoby działające w imieniu zarządcy drogi są upoważnione do:> 

1)   zatrzymania pojazdu; 

2)   legitymowania uczestnika ruchu drogowego i wydawania mu poleceń, co do sposobu 

korzystania z drogi lub pojazdu; 

3)   sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu; 

4)   sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów oraz masy lub 

nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

5)   używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących w szczególności do 

badania pojazdu, określania jego wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania 

naruszenia wymagań ochrony środowiska; 

6)   uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub nacisk osi 

albo uszkadzającym lub niszczącym drogę. 

3. W celu dokonania sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu osoby działające w imieniu 

zarządcy drogi, mające prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować tym 

pojazdem. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób działających w imieniu Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad. 
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Art. 140aa. 

1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia 

nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. 

1a. W przypadku braku: 

1)   wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie, 

2)   wymaganego wyposażenia lub oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, 

3)   wymaganego szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a, przez pilota 

-    nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 1a, wydaje 

właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Straży Granicznej, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub 

zarządca drogi. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na: 

1)   podmiot wykonujący przejazd; 

2)   podmiot wykonujący czynności ładunkowe, jeżeli wykonał te czynności w sposób 

powodujący przekroczenie któregokolwiek z wymiarów, nacisków osi lub masy 

całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów, w stosunku do wartości dopuszczalnych lub 

wartości określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, jeżeli 

okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na 

powstanie naruszenia określonego w ust. 1; 

3)   podmiot wykonujący inne niż wymienione w pkt 2 czynności związane z przejazdem 

pojazdu nienormatywnego, w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, 

odbiorcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał 

wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1. 

3a. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1a, nakłada się na: 

1)   podmiot wykonujący przejazd - w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 1; 

2)   podmiot wykonujący pilotowanie - w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 2 i 3. 

<3b. Kary, o której mowa w ust. 1, za przejazd pojazdu nienormatywnego bez 

zezwolenia kategorii V albo z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu 

wskazanymi w tym zezwoleniu, w zakresie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi 

napędowej nie nakłada się, w przypadku gdy kontrolujący stwierdził jednoczesne 

naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 albo art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 
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21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo przekroczenie dopuszczalnego nacisku 

pojedynczej osi napędowej, o którym mowa w art. 41b ust. 1 albo 3 tej ustawy.> 

4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 

1 i ust. 1a pkt 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej 

sprawie umarza się, jeżeli: 

1)   okoliczności sprawy i dowody wskazują, że ten podmiot: 

a)  dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem, 

b)  nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub 

2)   rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej 

wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 

1, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu 

ładunków sypkich oraz drewna. 

5. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 

1, wobec podmiotu wykonującego przejazd oraz inne czynności związane z przejazdem 

drogowym pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W przypadku stwierdzenia przejazdu po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 

należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia lub niezgodnie z 

warunkami określonymi dla tego zezwolenia organ kontroli, o którym mowa w ust. 2, 

powiadamia właściwy terytorialnie ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli 

organ Żandarmerii Wojskowej. 

7. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 6, występuje do dowódcy jednostki 

wojskowej organizującej przejazd drogowy lub do jego przełożonego z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 

października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1508 i 2020). 

 

Art. 140ab. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1, ustala się w wysokości: 

1)   1500 zł - za brak zezwolenia [kategorii I i II] <kategorii I>; 

2)   5000 zł - za brak zezwolenia [ kategorii III-VI] <kategorii II–IV>; 

3) [za brak zezwolenia kategorii VII: 

a)  500 zł - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary 

pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%, 
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b)  2000 zł - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary 

pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 

20%,] 

<za brak zezwolenia kategorii V: 

a) 6000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub 

wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%, 

b) 10 000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub 

wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie 

więcej niż 20%,> 

c)  15 000 zł - w pozostałych przypadkach; 

4)   5000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez 

potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 

5)   3000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z 

warunkami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 

6)   6000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy 

zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust. 10; 

7)   2000 zł - za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia 

[kategorii VII] <kategorii V> lub podanych w tym dokumencie, innych niż parametry 

techniczne pojazdu lub zespołu pojazdów. 

2. W przypadku naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 64 ust. 2, za przejazd pojazdem 

nienormatywnym nakłada się karę jak za przejazd bez zezwolenia. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1a, ustala się w wysokości: 

1)   3000 zł - za brak wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie; 

2)   2000 zł - za brak wymaganego wyposażenia lub oznakowania pojazdu wykonującego 

pilotowanie; 

3)   2000 zł - za brak wymaganego szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a. 
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[ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO 

Lp. 

 

 Zezwolenie 

 

 Pojazdy nienormatywne 

 

 Drogi 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

1 

 

 kategorii I 

 

 a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie 

całkowitej nie większych od dopuszczalnych, 

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości 

przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 

 

 gminne, 

powiatowe, 

wojewódzkie 

wskazane w 

zezwoleniu 

 

2 

 

 kategorii II 

 

 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 nieprzekraczającej 3,5 m; 

 

 publiczne, z 

wyjątkiem 

ekspresowych i 

autostrad 

 

3 

 

 kategorii III 

 

 a) o naciskach osi i rzeczywistej masie 

całkowitej nie większych od dopuszczalnych, 

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, 

c) o długości nieprzekraczającej: 

- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 

- 23 m dla zespołu pojazdów, 

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; 

 

 publiczne 

 

4 

 

 kategorii IV 

 

 a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej 

od dopuszczalnej, 

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, 

c) o długości nieprzekraczającej: 

 krajowe 
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- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 

- 23 m dla zespołu pojazdów, 

- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 

e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości 

przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 

 

5 

 

 kategorii V 

 

 a) o naciskach osi nie większych od 

dopuszczalnych dla danej drogi, 

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, 

c) o długości nieprzekraczającej: 

- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 

- 23 m dla zespołu pojazdów, 

- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 

e) o rzeczywistej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 60 t; 

 

 publiczne 

 

6 

 

 kategorii VI 

 

 a) o szerokości nieprzekraczającej: 

- 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 

- 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, 

b) o długości nieprzekraczającej: 

- 15 m dla pojedynczego pojazdu, 

- 23 m dla zespołu pojazdów, 

- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 

c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 

d) o rzeczywistej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 60 t, 

e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości 

przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 

 krajowe - zgodnie 

z wykazem dróg, o 

którym mowa w 

art. 64c ust. 8 
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7 

 

 kategorii VII 

 

 a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie 

całkowitej większych od wymienionych w 

kategoriach I-VI, 

b) o naciskach osi przekraczających wielkości 

przewidziane dla dróg o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;] 

 

 wyznaczona trasa 

wskazana w 

zezwoleniu 
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Załącznik  

do ustawy z dnia 

27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

<Załącznik nr 1 

 

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego 

 

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 

Kategoria II 

o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie 

większych od dopuszczalnych, 

o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, 

o długości nieprzekraczającej: 

15 m dla pojedynczego pojazdu, 

23 m dla zespołu pojazdów, 

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; 

publiczne 

Kategoria 

III 

o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie 

większych od dopuszczalnych, 

o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, 

o długości nieprzekraczającej: 

15 m dla pojedynczego pojazdu, 

23 m dla zespołu pojazdów, 

30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; 

krajowe  

Kategoria 

IV 

o szerokości nieprzekraczającej: 

3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 

4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S, 

o długości nieprzekraczającej: 

publiczne 
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15 m dla pojedynczego pojazdu, 

23 m dla zespołu pojazdów, 

30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 

o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 

t, 

o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych; 

Kategoria V 

o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej 

większych od wymienionych w kategoriach I–IV,  

o naciskach osi przekraczających wielkości 

dopuszczalne.> 

wyznaczona trasa 

wskazana w 

zezwoleniu” 
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) 

 

Art. 272. 

§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową 

międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. 

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie 

trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w 

chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie sądowe nie było 

jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie 

odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu. 

<§ 2a. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy zostało 

wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ 

na treść wydanego orzeczenia. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że termin 

do wniesienia skargi o wznowienie postępowania biegnie od dnia publikacji sentencji 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej.> 

§ 3. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy potrzeba taka wynika 

z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy 

międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Przepis § 2 stosuje się 

odpowiednio, z tym że termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania biegnie 

od dnia doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi rozstrzygnięcia organu 

międzynarodowego. 

Art. 285. 

§ 1. Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym 

orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania. 

[§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta na 

podstawie wznowienia określonej w art. 272 § 1 i 3.] 

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta 

na podstawie wznowienia określonej w art. 272 § 1, 2a i 3.> 
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USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1430 i 1747) 

Art. 24. 

1. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 23 ust. 1, 

mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia 

mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod 

uwagę: 

1)   poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2)   zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

[3)   podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz 

zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem 

spełniania tych standardów;] 

<3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, w 

szczególności dostosowanie ich do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, oraz zachowanie jednorodności sieci dróg 

powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;> 

4)   zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych; 

5)   poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, albo jego uzupełnienia lub 

poprawienia zgodnie z art. 23 ust. 4 i 5. 

3. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji 

lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

4. Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, może 

złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

5. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5, jest sporządzana w podziale na zadania powiatowe i zadania 

gminne oraz obejmuje: 

1)   listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne 

rekomendowane do dofinansowania do wysokości środków przeznaczonych na 
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dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 ust. 7 pkt 1, zwaną 

dalej "listą podstawową"; 

2)   listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne 

rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 

ust. 7 pkt 1, do kwoty stanowiącej równowartość 50% kwoty tych środków, zwaną 

dalej "listą rezerwową". 

7. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 5, komisja ustala wysokość dofinansowania dla 

poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych zgodnie z art. 14 i art. 15. 

8. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera w szczególności: 

1)   przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego 

zadania rekomendowanego do dofinansowania; 

2)   nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania; 

3)   nazwę zadania; 

4)   przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 23 ust. 2; 

5)   przewidywany okres realizacji zadania; 

6)   proponowany procent dofinansowania zadania; 

7)   proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich - 

proponowaną kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata. 

9. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście, o której 

mowa w ust. 5. 


