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Dodatek specjalny

u Ponadgabarytowe prawo  W  obec-
nym  stanie  prawnym  praktycznie 
każdy  transport  ponadgabarytowy 
wymaga  uzyskania  zezwolenia  od 
GDDKiA. Od 18 października 2012 r. 
wejdzie w życie ustawa, które wpro-
wadzi 7 rodzajów zezwoleń, w tym 
zezwoleń  okresowych  nawet  na  2 
lata. Branża transportowa, która bo-
rykała się z ogromną biurokracją przy 
uzyskiwaniu zezwoleń na transport 
ponadgabarytowy, będzie teraz mo-
gła  skorzystać  z  wielu  udogodnień 
– uważa Łukasz Chwalczuk.

Strony I i IV

u Statki na „fali”  Śródlądowy  trans-
port wodny to jedno z ogniw w łań-
cuchu  przewozów  ładunków  nie-
standardowych.  Na  statki  rzeczne 
załadowywane  są  m.in.  generatory, 
konstrukcje stalowe, transformatory. 
Przy  ich pomocy przemieszczane są, 
także  na  Odrze,  kadłuby  jednostek 
budowanych  w  polskich  stoczniach 
rzecznych – pisze Janusz Kajda.

Strona II

u Ciężki transport drogą morską  Dla 
statków  Chipolbroku,  Chińsko-Pol-
skiego  Towarzystwa  Okrętowego 
z siedzibą w Szanghaju, sztuki cięż-
kie  są  dodatkiem  do  głównej  masy 
ładunkowej.  Towarzystwo  znajduje 
ładunki  sztuk  ciężkich,  o  wadze  od 
50 do nawet 400 ton, w portach An-
twerpii  oraz  Hamburga  –  czytamy 
w tekście Ewy Grunert.

Strona II

u Lokomotywy z Maroka  W  porcie 
szczecińskim  nietypowym  ponad-
gabarytem było 8 sztuk lokomotyw 
z Maroka. Wkrótce zawiną do Szcze-
cina importowane konstrukcje i ele-
menty instalacji zakładu regazyfika-
cji LNG w porcie świnoujskim.

Strona II

u Sztuka przewożenia  Z  Ryszardem 
Borowcem,  dyrektorem  Biura  Prze-
wozów  Ponadgabarytowych  w  PS 
Trade  Trans,  o  kolejowych  przewo-
zach  spektakularnych  ładunków, 
rozmawia Janusz Mincewicz.

Strona III

u Linią szerokotorową Spółka PKP LHS 
nie specjalizuje się w przewozach ła-
dunków ponadgabarytowych i nad- 
zwyczajnych.  Ale  to  nie  znaczy,  że 
nie  przyjmuje  ich  do  przewozu. 
W 2011 r. zrealizowała 16 transpor-
tów ponadgabarytowych i nadzwy-
czajnych.

Strona IV

w dodaTku:

Najwyższe frachty, nawet w wysokości 1 mln dol. za sztukę, można uzyskać przewożąc sztuki ciężkie do portów niszowych, które mają ograniczone zanurzenie
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Ponadgabarytowe prawo
Pierwszy krok ku unowocześnieniu polskich przepisów

Łukasz ChwalCzuk

Koniec 2011 r., wraz z kończącą 
się ówczesną kadencją Sejmu, 
obficie zaowocował w zmiany 

w prawie transportowym.

Jedną ze znaczących zmian było 
uchwalenie przez Sejm i podpisanie 
przez prezydenta RP ustawy z 18 sierp-
nia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 18 października 2011 r.), 
która szczegółowo i zupełnie odmien-
nie niż miało to miejsce dotychczas, 
uregulowała kwestie tzw. transportów 
ponadgabarytowych.

O ile w obecnym stanie prawnym 
praktycznie każdy transport ponadga-
barytowy wymaga uzyskania zezwolenia 
od GDDKiA, o tyle od 18 października 
2012 r. wejdzie w życie ustawa, które 
wprowadzi 7 rodzajów zezwoleń, w tym 
zezwoleń okresowych nawet na 2 lata. 
Branża transportowa, która borykała się 
z ogromną biurokracją przy uzyskiwa-
niu zezwoleń na transport ponadgaba-
rytowy, będzie teraz mogła skorzystać 
z wielu udogodnień.

Ustawodawca przewidział 7 ro-
dzajów zezwoleń, w zależności od 
przekroczenia poszczególnych norm 
dotyczących wymiarów, masy lub na-
cisków osi w pojazdach. Przewoźnik 
w krótkim czasie (nawet 3 dni) będzie 
mógł uzyskać zezwolenia stałe (nawet 
na okres 2 lat). Dzięki temu odwieczny 
problem z poruszaniem się na pusto 
pojazdami o długości np. 23 m odej-
dzie do lamusa. Ustawa wprowadziła 
także liczne zmiany dotyczące przewozu 
towarów sypkich i drewna, dzięki cze-
mu przewoźnicy nie będą już karani 
za niedociągnięcia i często nieuczciwą 
praktykę załadowców.

Ustawodawca wprowadził następu-
jące zezwolenia na przejazd pojazdami 
nienormatywnymi:

Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi
kategorii I na okres 1 miesiąca, 
6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez 
wskazania pojazdów, którymi 
ma być wykonywany przewóz

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, powiato-
we, wojewódzkie 
wskazane  
w zezwoleniu

kategorii  II wydawane w ciągu  
3 dni na okres 12 miesięcy

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

kategorii III wydawane w ciągu  
3 dni na okres miesiąca, 6 miesię-
cy, 12 lub 24 miesięcy, bez wska-
zania pojazdów, którymi ma być 
wykonywany przewóz

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
  l 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  l 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne

kategorii IV wydawane w ciągu  
3 dni na okres miesiąca, 6 miesię-
cy, 12 lub 24 miesięcy, bez wska-
zania pojazdów, którymi ma być 
wykonywany przewóz

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
  l 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  l 23 m dla zespołu pojazdów,
  l 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;

krajowe

kategorii V wydawane w ciągu 
3 dni na okres miesiąca, 6 mie-
sięcy, 12  lub 24 miesięcy, bez 
wskazania pojazdów, którymi 
ma być wykonywany przewóz

a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
  l 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  l 23 m dla zespołu pojazdów,
  l 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t

publiczne

kategorii VI wydawane w ciągu 
3 dni na okres miesiąca, 6 mie-
sięcy, 12  lub 24 miesięcy, bez 
wskazania pojazdów, którymi 
ma być wykonywany przewóz

a) o szerokości nieprzekraczającej:
  l 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
  l 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
b) o długości nieprzekraczającej:
  l 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  l 23 m dla zespołu pojazdów,
  l 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

kategorii VII wydawane w termi-
nie 14 dni (przy specyficznych 
ładunkach max. 30 dni) na okres 
14 dni - w przypadku zezwolenia 
na jednokrotny przejazd, 30 dni 
- w przypadku zezwolenia na 
wielokrotny przejazd

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

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
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W najbliższym czasie ukażą się dodatki specjalne:

zwiększa szansę na dotarcie 
do właściwych adresatów.

REKLAMA W SĄSIEDZTWIE 
ARTYKUŁÓW TEMATYCZNYCH

DATA WYDANIA DODATEK SPECJALNY

 14.03.2012 Leasing i kredyty

 21.03.2012 Polska i Ukraina przed Euro 2012

 04.04.2012 Materiały niebezpieczne

Ponadgabarytowe prawoDokończenie ze strony I

Niestety, wraz z dostępnością ze-
zwoleń, jak i radykalnym skróceniem 
czasu ich wydawania, ustawodawca 
wprowadził także dość rygorystyczne 
regulacje, dotyczące karania za brak 
takowych. 

Zgodnie z art. 140 ab ust. 1, kary 
za brak poszczególnych zezwoleń 
wynoszą:
1) 1 500 zł – za brak zezwolenia kate-
gorii I i II;
2) 5 000 zł – za brak zezwolenia kate-
gorii III-VI;
3) za brak zezwolenia kategorii VII:

a) 500 zł – gdy nacisk jednej lub wielu 
osi, rzeczywista masa całkowita lub 
wymiary pojazdu przekraczają do-
puszczalne wartości nie więcej niż 
o 10%,
b) 2 000 zł – gdy nacisk jednej lub 
wielu osi, rzeczywista masa całkowi-
ta lub wymiary pojazdu przekraczają 
dopuszczalne wartości o więcej niż 
10% i nie więcej niż 20%,

Janusz MinCEwiCz

Spółka PKP LHS nie specjalizuje się 
w przewozach ładunków ponad-
gabarytowych i nadzwyczajnych. 

Ale to nie znaczy, że nie przyjmuje ich 
do przewozu. W 2011 r. zrealizowała 
16 transportów ponadgabarytowych 
i nadzwyczajnych.

Linia Hutniczo Szerokotorowa pod 
każdym względem przygotowana jest 
do realizacji przewozów nadzwyczaj-
nych oraz ponadgabarytowych. Dlatego 
spółka PKP LHS, która jest jedynym 
operatorem linii szerokotorowej, może 
realizować wszystkie zlecenia swoich 
klientów na tego rodzaju przewozy.

Opłacalne przewozy. W 2011 r. spół-
ka PKP LHS zorganizowała przewóz 
16 przesyłek nadzwyczajnych. „10 było 
w komunikacji krajowej, a 6 w komuni-
kacji międzynarodowej. W większości 
realizowane były w eksporcie do krajów 
WNP. Wszystkie przesyłki przekracza-
ły dopuszczalną skrajnię ładunkową, 
a szyny wymagały załadowania na co 
najmniej 2 wagony” – informuje Mi-
rosław Smulczyński, członek zarządu 
ds. handlowych i eksploatacyjnych PKP 
LHS. Taryfa towarowa PKP LHS pre-
cyzyjnie określa stawki przewozowe 
dotyczące przewozów ponadgabary-
towych. Wzrost stawki przewozowej 
uzależniony jest od warunków, jakie 
muszą zostać spełnione przy realizacji 
konkretnego przewozu. 

„Wysokość podwyżki na przewozy 
nadzwyczajne kształtuje się na poziomie 
25-100% przewoźnego i ustalana jest 

Nadzwyczajne przewozy również LHS
Wozili tiry z Polski do Kijowa i nadal mogą to robić

przy uzgadnianiu warunków przewozu. 
Więc rentowność tych przewozów jest 
dobra” – wyjaśnia Mirosław Smulczyń-
ski. Gdy występują dodatkowe koszty 
związane z dostosowaniem drogi do 
przewozu przesyłek nie mieszczących 
się w skrajni, pokrywa je nadawca na 
podstawie dodatkowego zlecenia.

Jedyny przewoźnik tirów. Spółka 
realizowała przewozy całopociągowe 
urządzeń wiertniczych i kotłów energe-
tycznych. Odbyły się one na przełomie 
2002/2003 r. 

„W następnych latach realizowali-
śmy już tylko przewozy w pojedynczych 
wagonach. Nie posiadamy własnego 

taboru wagonowego do przewozów 
nadzwyczajnych i ponadgabarytowych. 
Wagony te pozyskiwane są przez na-
dawcę od kolei ukraińskich” – dodaje 

Smulczyński. Przewozy nadzwyczajne 
realizowane są w uzgodnieniu z koleja-
mi biorącymi udział w przewozach. PKP 

LHS ma na swoim koncie, jako jeden 
z nielicznych polskich przewoźników, 
przewozy tirów na trasie Kijów – Sław-
ków, które, ze względu na swój kształt, 

są przesyłkami nad-
zwyczajnymi. Ich 
przewóz odbywał 
się na specjalnych, 
zmodernizowanych 
platformach kolei 
ukraińskich, które 
zostały przystoso-
wane do przewo-
zu samochodów 

ciężarowych. Przewozy odbywały się 
w okresie kwiecień 2003 r. – luty 2005 r. 
i były realizowane we współpracy z Eu-

roterminalem Sławków oraz ukraińskim 
spedytorem Liski. 

„Ogółem zostało przetransporto-
wanych 3223 samochodów ciężaro-
wych. W tym zakresie PKP LHS jest 
zdecydowanym liderem. Z naszej  strony 
nie ma żadnych przeszkód, aby kon-
tynuować takie przewozy” – twierdzi 
Smulczyński.

Specjalne stanowisko. Od kilku lat 
PKP LHS modernizuje i przebudowuje 
infrastrukturę, która poprawia możli-
wości przewozowe ładunków ponad-
gabarytowych i specjalnych. 

„Obecny stan infrastruktury w pełni 
zapewnia bezpieczny przewóz ładun-
ków nadzwyczajnych. Utrzymujemy 
wymagane na kolejach szerokotoro-
wych skrajnie budowli oraz ładunkowe, 
a wagony kolei państw WNP oraz ukra-
ińskich bez ograniczeń kursują naszą 
linią” – informuje Smulczyński.

Spółka jest także przygotowana, fa-
chowo i organizacyjnie, do przewo-
zów nadzwyczajnych. W Dziale Ruchu 
i Automatyki PKP LHS funkcjonuje 
specjalne stanowisko pracy ds. prze-
wozów nadzwyczajnych, które zajmuje 
się organizacja i uzgadnianiem tych 
przewozów. Euroterminal Sławków oraz 
nadawcy przestrzegają przepisów we-
wnętrznych i warunków technicznych 
niezbędnych do  realizacji przewozów 
nadzwyczajnych. 

„W przewozach tych praktykujemy 
zasadę bezpośredniej komunikacji, 
szybkiego przepływu informacji o prze-
szkodach, problemach oraz sprawnej 
reakcji na nieprzewidziane zdarzenia” 
– wyjaśnia prezes Smulczyński.

c) 15 000 zł – w pozostałych 
przypadkach;

4) 5 000 zł – za przejazd pojazdu nie-
normatywnego przez most lub wiadukt 
bez potwierdzonego zawiadomienia 
zarządcy drogi, o którym mowa w art. 
64c ust. 9;
5) 3 000 zł – za przejazd pojazdu nie-
normatywnego przez most lub wiadukt 
niezgodnie z warunkami określonymi 
przez zarządcę drogi, o którym mowa 
w art. 64c ust. 9;
6) 6 000 zł – za przejazd pojazdu nie-
normatywnego przez most lub wiadukt 
przy zgłoszonym przez zarządcę drogi 
sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c 
ust. 10;
7) 2 000 zł – za niedotrzymanie warun-
ków przejazdu określonych dla zezwo-
lenia kategorii VII lub podanych w tym 
dokumencie.

Obecnie trudno przewidzieć jak będzie 
wyglądała nowa praktyka przewoźników 
dotycząca wnioskowania o zezwolenia, 
ale w porównaniu z opłatami za wydanie 
zezwoleń wydaje się, że przewoźnicy, 
którzy będą chcieli legalnie wykonywać 
tego typu transporty, będą mogli łatwiej 
i dokładniej zaplanować czas realizacji 
przewozu.

Zgodnie z ustawą, maksymalna wyso-
kość opłat za wydanie zezwoleń wynosić 
będzie:
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 przekra-
czają 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.
Przytoczone powyżej kwoty doty-

czą oczywiście zezwoleń wydanych na 
najdłuższy czas, tak więc przewoźnik, 
który będzie wnioskował o zezwolenie 
np. miesięczne, zapłaci o wiele mniej.

Zupełną nowością w transportach 
ponadgabarytowych jest wprowadzenie 
odpowiedzialności np. nadawcy za samo 
zlecanie ładunków nienormatywnych 
podmiotom, które nie posiadają stosow-
nego zezwolenia. Z jednej strony, jest to 
słuszne posunięcie ustawodawcy, który 
już u źródła transportów nienormatyw-
nych stara się ukrócić wymuszanie lub 
zachęcanie przewoźników do wykony-
wania transportów nienormatywnych 
bez zezwoleń, ale użycie słowa „zlece-
nie” może w praktyce okazać się bar-
dzo kłopotliwe. Jeśli brać treść ustawy 
dosłownie, doszłoby do swego rodzaju 
absurdu, w którym przewoźnik musi 

najpierw uzyskać zezwolenie, a dopiero 
później oczekiwać od nadawcy zawarcia 
zlecenia transportowego. Spodziewać 
się jednak można, że wykładnia celo-
wościowa tej regulacji nie dopuści do tak 
absurdalnych i skrajnie niekorzystnych 
sytuacji.

Jeśli chodzi o ocenę nowelizacji, 
to zdania są podzielone. Część prze-
woźników oczekiwała bardziej libe-
ralnych regulacji, część z nich uważa, 
że wprowadzone zmiany i tak niewiele 
zmienią. Mając na uwadze jak nieży-
ciowe i oderwane od rzeczywistości 
przepisy obowiązują obecnie, można 
śmiało powiedzieć, że pierwszy krok 
ku unowocześnieniu polskich przepi-
sów dotyczących transportów ponad-
gabarytowych został zrobiony. Resztę 
zweryfikuje życie.

Autor jest partnerem w Kancelarii Prawnej Iuridica, 
która reprezentuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Jest 
specjalistą w dziedzinie prawa transportowego, 

spedycyjnego i odszkodowawczego.

Wagony kolei państW Wnp 
oraz ukraińskich bez ograniczeń 

kursują naszą linią

MirośłaW sMulczyński, pkp lhs

Obecny stan infrastruktury w pełni zapewnia bezpieczny przewóz ładunków nadzwyczajnych         Fot. PGT




