
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób ustalania kosz-
tów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz sposób
ich pokrywania przez dokonujàcego przejazdu pojaz-
dem nienormatywnym.

§ 2. Do kosztów zwiàzanych z okreÊlaniem tras
przejazdu nale˝à koszty uzyskiwania przez organ w∏a-
Êciwy do wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego informacji o przejezdnoÊci dróg na
planowanej trasie przejazdu i ustalania warunków re-
alizacji przejazdu oraz koszty wystawienia zezwolenia
na przejazd pojazdu nienormatywnego.

§ 3. Do kosztów zwiàzanych z przystosowaniem
odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywne-
go nale˝à koszty:

1) sprawowania przez zarzàdc´ drogi nadzoru nad
dostawami, robotami i us∏ugami realizowanymi
w pasie drogowym;

2) zlecania przez zarzàdc´ drogi sprawowania przez
inny podmiot ni˝ zarzàdca drogi nadzoru nad ro-
botami i us∏ugami w pasie drogowym;

3) dostaw, us∏ug i robót, które wskazuje organ wyda-
jàcy zezwolenie w zezwoleniu na przejazd pojaz-
dem nienormatywnym i które wykonywane sà
przez dokonujàcego przejazdu pojazdem nienor-
matywnym lub na jego rzecz przez odpowiednie
podmioty, w tym koszty:

a) wykonania niezb´dnych ekspertyz i badaƒ od-
cinków dróg, drogowych obiektów in˝ynier-
skich oraz innych budowli w pasie drogowym,

b) przygotowania niezb´dnej dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej,

c) dozorowania przejazdu pojazdu nienormatyw-
nego na ca∏ej trasie lub jej odcinkach,

d) czasowego usuni´cia ograniczeƒ skrajni drogo-
wej,

e) wykonania wzmocnienia odcinków dróg i dro-
gowych obiektów in˝ynierskich,

f) wykonania robót zabezpieczajàcych na trasie
przejazdu,

g) dokonania geometrycznych korekt trasy lub wy-
st´pujàcych w jej ciàgu skrzy˝owaƒ,

h) budowy lub dostosowania lokalnych objazdów
wyst´pujàcych na trasie,

i) zamkni´cia lub ograniczenia ruchu,

j) wykonania wszelkich prac zwiàzanych z przy-
wróceniem odcinków dróg do stanu poprzed-
niego lub stanu uzgodnionego z w∏aÊciwym za-
rzàdcà drogi,

k) dokonania wszelkich zmian w organizacji ruchu
i przywrócenia jej stanu poprzedniego lub stanu
uzgodnionego z w∏aÊciwym zarzàdcà drogi.

§ 4. 1. Koszty, o których mowa w § 2, ustala si´
w wysokoÊci 10 % op∏aty za przejazd pojazdem nie-
normatywnym po drogach publicznych, ustalonej na
podstawie przepisów o drogach publicznych oraz na
podstawie danych zawartych we wniosku o wydanie
zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
nie mniej jednak ni˝ 50 z∏.

2. Koszty, o których mowa w § 2, pokrywa dokonu-
jàcy przejazdu pojazdem nienormatywnym przy uisz-
czaniu op∏aty za przejazd po drogach publicznych po-
jazdem nienormatywnym.

§ 5. 1. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 1, ustala
si´ w wysokoÊci 5 % wartoÊci dostaw, us∏ug i robót
obj´tych nadzorem, nie mniej jednak ni˝ 500 z∏. War-
toÊç dostaw, us∏ug i robót ustala si´ na podstawie fak-
tur lub umów.

2. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 1, pokrywa do-
konujàcy przejazdu pojazdem nienormatywnym przed
uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienor-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 lipca 2004 r.

w sprawie kosztów zwiàzanych z okreÊleniem tras przejazdu

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217,
poz. 2124.



matywnego, na podstawie rachunku, wystawionego
przez w∏aÊciwego zarzàdc´ drogi.

§ 6. 1. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, ustala
si´ na podstawie faktycznych kosztów sprawowa-
nia nadzoru nad robotami i us∏ugami w pasie drogo-
wym.

2. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, pokrywa do-
konujàcy przejazdu pojazdem nienormatywnym przed
uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienor-
matywnego, na podstawie rachunku, wystawionego
przez w∏aÊciwego zarzàdc´ drogi.

§ 7. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 3, ustala si´
na podstawie faktycznych kosztów dostaw, us∏ug i ro-
bót.

§ 8. W przypadku odstàpienia od dokonania prze-
jazdu, nie póêniej jednak ni˝ przed pierwszym dniem
terminu okreÊlonego w zezwoleniu na przejazd pojaz-
du nienormatywnego, ustala si´ jedynie koszty po-
wsta∏e do dnia otrzymania przez organy lub jednostki
ustalajàce koszty pisemnego zawiadomienia o rezy-

gnacji z przejazdu oraz koszty wynikajàce z zobowià-
zaƒ zaciàgni´tych przez te organy lub jednostki do
dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 9. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1986 r.
w sprawie zasad, organów w∏aÊciwych oraz trybu ustala-
nia kosztów zwiàzanych z okreÊleniem tras przejazdu
i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ∏adunków
o masie i gabarytach przekraczajàcych dopuszczalne nor-
my albo przejazdu pojazdów nienormatywnych (Dz. U.
Nr 27, poz. 133), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 li-
stopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz. 1953) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
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