
Dz.U.2005.108.908 z późn. zm.  

USTAWA  

z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym 1) 

(tekst jednolity) 

DZIAŁ I  

Przepisy ogólne  

Art. 1.  1. (1) Ustawa określa: 
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 
2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; 
3) wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu; 
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. 

2. (2) Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi 
w ust. 1 pkt 1, w zakresie: 
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; 
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. 

3. (3)Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa-75ac, art. 97 ust. 3, art. 98 ust. 5, 
art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 114 ust. 3, art. 122 ust. 8 i 9, art. 
124a ust. 3 i 10, art. 124b ust. 1-3 i 5, art. 140 ust. 4, art. 140g ust. 2, art. 140i oraz art. 140k, są 
zadaniami z zakresu administracji rządowej. 

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) (4) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.); 

1b) (5) droga wewnętrzna - droga 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, 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; 

5) (6) 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; 

5a) (7) pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, 
oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 

5b) (8) 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) (9) 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; 

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; 
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) (10) 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; 
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; 

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) (11) 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; 

35b) (12) ładunek niepodzielny - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka 
powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków; 

35c) (13) 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) (14) 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, Biuro Ochrony Rządu, 
Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, 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) (15) 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; 

43) (16) 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 
ustaloną na podstawie taksometru opłatą; 

44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy 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 jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; 
46) motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności 

skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 



47) (17) 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; 

47a) (18) 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) (19) 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) (20) 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. 

(…) 

Art. 61.  1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub 
dopuszczalnej ładowności pojazdu. 

2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby: 
1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę; 
2) nie naruszał stateczności pojazdu; 
3) nie utrudniał kierowania pojazdem; 
4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic 

rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. 
3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub 

wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej 
woni. 

4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, 
swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. 

5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej 
dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy 
zachowaniu następujących warunków: 
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki 

sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości 



pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej 
strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm; 

2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny 
obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi 
przyczepy; 

3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej 
płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego. 
7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową 

na odległość nie większą niż 5 m. 
8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być 

oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość 
większą niż 0,5 m. 

9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku: 
1) ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma 

białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie 
niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do 
przodu części ładunku; 

2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co 
najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie 
niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym 
światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować 
się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość 
wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła 
umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku; 

3) ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi 
bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu 
ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów 
powinna wynosić co najmniej 1.000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej 
barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi 
ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna 
długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca 
ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej; 

4) ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy 
może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, 
umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku. 
10. Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m. 
11. (84) (uchylony). 
12. (uchylony). 
13. (uchylony). 
14. (uchylony). 
15. (85) Przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się jako iloczyn objętości ładunku i 

normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna. 
16. (86) Minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw gospodarki w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, gęstość 
drewna, uwzględniając w szczególności gatunki drewna mające zastosowanie w przemyśle i 
budownictwie, jego rodzaj i postać, w jakiej jest ono przewożone, mając na uwadze potrzebę ustalenia 
masy przewożonego drewna w celu uniknięcia przekroczenia nacisków osi pojazdów i ograniczenia 
negatywnego wpływu na stan techniczny dróg. 

17. (87) Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 
przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ mocowania ładunku na 
pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę środowiska. 

Art. 62.  1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t 

lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego; 
2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać 



rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %; 
3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie 

może przekraczać 100 kg. 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep. 
3. (88) Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży 

Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. 
4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd 

silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów. 
4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem 

zespołu pojazdów złożonego z: 
1) pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m; 
2) (89) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i 

przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m. 
4b. (90) Przejazd zespołu pojazdów złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4 lub o 

długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 64d. 
5. Długości zespołów pojazdów określone w ust. 4a nie dotyczą tramwajów. 

Art. 63.  1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub 
przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie 
rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych 
osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu. 

2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem że: 
1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób; 
2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy; 
3) osoby przewożone są na miejscach siedzących; 
4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h. 

3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz: 
1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej 

przez ciągnik rolniczy; 
2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej 

przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że: 
a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5, 
b) osoby stojące trzymają się uchwytów, 
c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy, 
d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h; 

3) (91) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te przewożone są 
wyłącznie na miejscach siedzących; 

4) (92) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub 
wózek rowerowy. 
4. (93) Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. 
5. Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub 

spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który 
przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki. 

6. (94) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób 
pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze bezpieczeństwo przewożonych 
osób. 

7. (95) Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze 
rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz 
jednostek ochrony przeciwpożarowej, mając na uwadze bezpieczeństwo przewożonych osób. 

Art. 64.  (96) 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 przez pilota, w przypadku gdy pojazd przekracza co 

najmniej jedną z następujących wielkości: 
a) długość - 23 m, 
b) szerokość - 3,2 m, 
c) wysokość - 4,5 m, 
d) rzeczywista masa całkowita - 60 t; 

4) zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym. 
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. 

3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na 
podstawie zezwoleń kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się poruszać, są określone w 
tabeli stanowiącej załącznik 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. 

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.  (97) 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. 

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.  (98) 1. Zezwolenie kategorii II 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.  (99) 1. Zezwolenia kategorii III-VI 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; 

2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - w zakresie zezwoleń kategorii IV-VI. 
4. Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje także 

naczelnik urzędu celnego. 
5. Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla 

zezwolenia kategorii III. 
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, 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.  (100) 1. Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na 
jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w 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. 

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. 

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: 

- On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, 
- n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego, 
- pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego. 

Art. 64e.  (101) 1. Przepisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 i art. 64a-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; 
4) pojazdu zarządu drogi; 
5) pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych 
służb. 
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. 

Art. 64f.  (102) 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 - 2.400 zł; 
4) kategorii IV - 3.600 zł; 
5) kategorii V - 4.300 zł; 
6) kategorii VI - 5.800 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 - 2.000 zł. 
2. Maksymalne stawki opłat za wydanie zezwolenia ulegają corocznie zmianie na następny rok 

kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen 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.  (103) 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; 
2) naczelnika urzędu celnego - do budżetu powiatu właściwego ze względu na siedzibę naczelnika 

urzędu celnego, za zezwolenia kategorii III; 
3) naczelnika urzędu celnego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - na wyodrębniony 

rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za zezwolenia kategorii IV-VII; 
4) prezydenta miasta na prawach powiatu - do budżetu miasta, za zezwolenia kategorii VII. 

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 celne 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. 
5. Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celne 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. 64h.  (104) Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów zezwoleń 
na przejazd pojazdu nienormatywnego. 

Art. 64i.  (105) 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 
1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 
2) sposób i tryb wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 
3) warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu 

nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt, 
4) wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów związanych z 



wydawaniem tych zezwoleń 
- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zezwoleń i ułatwienie ich identyfikacji oraz sprawność 

dystrybucji blankietów zezwoleń, a także konieczność zapewnienia sprawności i przejrzystości 
procedury administracyjnej wydawania zezwoleń oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i 
bezpieczeństwa przejazdu pojazdu nienormatywnego. 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów 
nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie, mając na 
uwadze potrzebę zapewnienia rozpoznawalności przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas takiego przejazdu. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki poruszania się po drogach 
pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64e ust. 1 pkt 5, mając na uwadze konieczność 
zapewnienia porządku, sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) organy wojskowe właściwe do wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe, 
2) sposób i tryb wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe, 
3) wzory zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe oraz wzory dokumentów związanych z ich 

wydaniem, 
4) sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów, 
5) warunki i sposób pilotowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznakowanie i 

wyposażenie pojazdu pilotującego 
- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia procedury wydawania zezwoleń wojskowych na 

przejazdy drogowe, sprawności wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

(…) 

ZAŁĄCZNIK 

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: 

− 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
− 23 m dla zespołu pojazdów, 

krajowe 



− 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. 7 

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 

 


