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Karta Opisu Usługi KT-48 

Nazwa usługi  
Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

Podstawa prawna wykonywania usługi 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na 

przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 315). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania 

pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów 

nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 212) 
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.). 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki  
1. Wniosek  o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (druk KT-48/1 lub KT-48/2   dostępne w Biurze 

Obsługi  Klienta, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.powiat.kielce.pl oraz w Wydziale Komunikacji  

i Transportu). 

2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

Opłaty  
Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty: 

1) w kategorii I: 

 100 złotych – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy; 

2) w kategorii II: 

 200 złotych – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca, 

 400 złotych – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy, 

 1200 złotych – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, 

 2000 złotych – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy. 

Opłatę można uiścić w punkcie kasowym Agencji Bankowej Monetia mieszczącej się w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Kielcach lub na konto Starostwa – Getin Noble Bank S.A. Nr 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004. 

Miejsce załatwienia sprawy  
Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Referat transportu  

i inżynierii ruchu drogowego, poziom -1, pokoje: 06, 09, tel. (41) 200-15-01, 200-15-13, 200-15-14, 200-15-47. 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
Zezwolenie kategorii I i II wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego 

wydanie. 

Tryb odwoławczy  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

Uwagi  
Starosta Kielecki wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego: 

1. kategorii I (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składających się z pojazdu 

wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej) którego: 

 długość, wysokość, naciski osi oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych, 

 szerokość nie przekracza 3,5 m; 

2. kategorii II dla pojazdu nienormatywnego którego: 

 szerokość nie przekracza 3,2 m, 

 długości nie przekracza: 

 15 m dla pojedynczego pojazdu, 

 23 m dla zespołu pojazdów, 

 wysokość nie przekracza 4,3 m, 

 naciski osi nie są większe od dopuszczalnych, 

 rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej.  

 rzeczywista masa całkowita nie przekracza 60 t 

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres: 

 dla kategorii I – 12 miesięcy, 

 dla kategorii II – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy. 
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