
 
 
 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. 41 200 12 00 
fax 41 200 12 10 

www.powiat.kielce.pl 
e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl 

Karta opisu usługi 
KT – 49 

Nazwa usługi 
Wyrażenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażowym, oznaczoną znakiem B-18 lub B-5 

Podstawa prawna wykonywania usługi 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem.   

3.  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Wymagane dokumenty 
Do złożenia: 
1. wypełniony wniosek o wyrażenie  zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażowym, oznaczoną znakiem       B-

18 lub B-5 wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (druk KT-49/1 dostępny w Biurze Obsługi 
Klienta oraz w BIP na stronie http://bip.powiat.kielce.pl), 

2. wykaz pojazdów, którymi będzie wykonany przejazd (druk KT-49/2 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP 
na stronie http://bip.powiat.kielce.pl), 

3. kopia dokumentu potwierdzającego zasadność wjazdu (np. zlecenie na wykonywanie określonych robót lub usług, 
pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, list przewozowy lub inne dokumenty potwierdzające 
zlecenie przewozu, tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, 
umowa najmu nieruchomości, itp.)), 

4. mapa z naniesioną trasą przejazdu, 
5. pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela, 
6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,  gdy strona działa przez przedstawiciela. 
 

Opłaty 
1. Opłata administracyjna: 

Bez opłat 
2. Opłatę skarbową za złożone pełnomocnictwo w kwocie 17 zł. należy uiścić przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Miasta w Kielcach na nr konta: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000, albo bezpośrednio w siedzibie tut. 
Urzędu. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek, wstępny, 
zstępny oraz rodzeństwo. 
 

Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Wydział Komunikacji i Transportu, Referat Transportu 
i Inżynierii Ruchu Drogowego – poziom -1 (przyziemie), pokój 06 lub pokój 09. 
Nr telefonów: 41 200 15 12, 41 200 15 13, 41 200 15 14. 

Termin i sposób załatwienia sprawy 

http://www.powiat.kielce.pl/
mailto:starostwo@powiat.kielce.pl
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 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie albo przesłać za pośrednictwem 
operatora pocztowego. 

 Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawa załatwiana jest 
niezwłocznie po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów i ich weryfikacji przez upoważnionego 
pracownika, nie później jednak niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku. 

 Procedura kończy się wyrażeniem zgody albo odmową wyrażenia zgody. 
 

Tryb odwoławczy 
Nie dotyczy 

Uwagi 

 Wniosek winien zostać złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przejazdów.  

 Wniosek nie spełniający wymagań pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie 
uzupełnił braków. 

 Organ wydający zgodę każdorazowo posiłkuje się opinią Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach lub właściwego 
zarządcy dróg gminnych. 

 Wszystkie akty prawne dostępne są na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych https://isap.sejm.gov.pl/ 

 

https://isap.sejm.gov.pl/

