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 Przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się jako iloczyn objętości

ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna.

 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.



Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi

Kategoria I

Opłata 240 zł

na okres 
miesiąca, 6 
miesięcy lub 12 
miesięcy, bez 
wskazania 
pojazdów, 
którymi ma być 
wykonywany 
przewóz

• o wymiarach oraz rzeczywistej masie 
całkowitej nie większych od 
dopuszczalnych,
• o naciskach osi nieprzekraczających 
wielkości przewidzianych dla dróg o 
dopuszczalnym nacisku pojedynczej 
osi napędowej do 11,5 t;

gminne, 
powiatowe, 
wojewódzkie 
wskazane w 
zezwoleniu



Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi

Kategorii II

Opłata 120 zł

wydawane w 
ciągu 3 dni na 
okres 12 
miesięcy

• o długości, wysokości oraz 
rzeczywistej masie całkowitej nie 
większych od dopuszczalnych,
• o naciskach osi nie większych od 
dopuszczalnych dla danej drogi,
• o szerokości nieprzekraczającej 3,5 
m

publiczne, z 
wyjątkiem 
ekspresowych 
i autostrad



Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi

Kategorii III

Opłata 2400 zł

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

•o naciskach osi i rzeczywistej masie 
całkowitej nie większych od 
dopuszczalnych,
•o szerokości nieprzekraczającej 3,2 
m,
•o długości nieprzekraczającej:

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

•o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

publiczne



Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi

Kategorii IV

Opłata 3600 zł

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

•o rzeczywistej masie całkowitej nie 
większej od dopuszczalnej,
•o szerokości nieprzekraczającej 3,4 
m,
•o długości nieprzekraczającej:

•15 m dla pojedynczego pojazdu,
•23 m dla zespołu pojazdów,
•30 m dla zespołu pojazdów o 
skrętnych osiach,

•o wysokości nieprzekraczającej 4,3 
m,
•o naciskach osi nieprzekraczających 
wielkości przewidzianych dla dróg o 
dopuszczalnym 

publiczne



Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi

Kategorii V

Opłata 4300 zł

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

• o rzeczywistej masie całkowitej nie 
większej od dopuszczalnej,
• o szerokości nieprzekraczającej 3,4 
m,
• o długości nieprzekraczającej:

•15 m dla pojedynczego pojazdu,
•23 m dla zespołu pojazdów,
•30 m dla zespołu pojazdów o 
skrętnych osiach,

• o wysokości nieprzekraczającej 4,3 
m,
• o naciskach osi nieprzekraczających 
wielkości przewidzianych dla dróg o 
dopuszczalnym 
• o rzeczywistej masie całkowitej do 60 
ton

publiczne



Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi

Kategorii VI

Opłata 5800 zł

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

• o szerokości nieprzekraczającej:

•3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
•4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i 
GP,
•o długości nieprzekraczającej:

•15 m dla pojedynczego pojazdu,
•23 m dla zespołu pojazdów,
•30 m dla zespołu pojazdów o 
skrętnych osiach,

•o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
•o rzeczywistej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 60 t,
•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



Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi

Kategorii VII

Opłata 600 lub 
2000 zł

wydawane w terminie 
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

• o wymiarach oraz rzeczywistej masie 
całkowitej większych od wymienionych 
w kategoriach I-VI,
• o naciskach osi przekraczających 
wielkości przewidziane dla dróg o 
dopuszczalnym nacisku pojedynczej 
osi napędowej do 11,5 t;

wyznaczona 
trasa 
wskazana w 
zezwoleniu



 Kary za brak zezwoleń:

 500 zł - za brak zezwolenia kategorii I i II;

 5.000 zł - za brak zezwolenia kategorii III-VI;

 za brak zezwolenia kategorii VII:

◦ 500 zł - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu

przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,

◦ 2.000 zł - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu

przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,

 15.000 zł - w pozostałych przypadkach



 Kary za brak zezwoleń:

 5.000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez

potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9;

 3.000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z

warunkami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9;

 6.000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym

przez zarządcę drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust. 10;

 2.000 zł - za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii

VII lub podanych w tym dokumencie.



 Kto jest odpowiedzialny za brak zezwoleń:

 Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub

niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w

drodze decyzji administracyjnej na:

◦ podmiot wykonujący przejazd;

◦ podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności na

organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności

lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.



 Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika:

 Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec podmiotu

wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

 okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1

(przewoźnik):

◦ dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem,

◦ nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub

 rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości

lub wielkości określonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, a przekroczenie

dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna.



 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie

ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)



Krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie 

reguł transportowych poszerzony o:

◦ osoby zarządzające transportem,

◦ inne osoby wykonujące czynności związane z

przewozem drogowym



Nowe uprawnienia ITD:

◦ żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowników

pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników

informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z

przedmiotem kontroli;

◦ wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do

pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje

dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w

art. 4 pkt 22, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana

ta działalność



Powyższe uprawnienia obowiązują także wobec:

◦ spedytora,

◦ nadawcy,

◦ odbiorcy,

◦ załadowcy,

◦ organizatora wycieczki,

◦ organizatora transportu,

◦ operatora publicznego transportu zbiorowego;



Kwotowe ograniczenia odpowiedzialności:

◦ Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub

warunków przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000

złotych,

◦ Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w

przedsiębiorstwie, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego

albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega

karze grzywny w wysokości do 2.000 złotych



Maksymalna wysokość kar podczas kontroli 

drogowych:

◦ Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z

tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu

drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do

10.000 złotych za każde naruszenie.

◦ Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas

jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych



Maksymalna wysokość kar podczas kontroli w firmie:

◦ 15.000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10 w okresie

6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

◦ 20.000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w

okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

◦ 25.000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w

okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

◦ 30.000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250 w

okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

◦ 40.000 złotych - dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem

drogowym.



Kara do 10.000 zł w trakcie kontroli na drodze oraz 40.000 zł w 

trakcie kontroli w firmie może być także nałożona na:

◦ spedytora,

◦ nadawcę,

◦ odbiorcę,

◦ załadowcę,

◦ organizatora wycieczki,

◦ organizatora transportu,

◦ operatora publicznego transportu zbiorowego

 jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ

lub godził się na powstanie naruszenia



Odgraniczenie odpowiedzialności przewoźnika:

◦ Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art.

92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym

przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

 okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności

związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło

wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, lub

 za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny

uprawniony organ



Nowa regulacja dotycząca załadunku:

◦ Nadawca, odbiorca lub inny podmiot wykonujący czynności

ładunkowe jest obowiązany wykonać je w sposób zapewniający

przewóz przesyłki towarowej zgodnie z przepisami ruchu

drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w

szczególności niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu

drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub

przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi



Zabrania się nadawcy:

 zlecania przewozu kabotażowego przewoźnikowi nieposiadającemu odpowiedniego zezwolenia na taki przewóz

lub wykonującemu przewóz kabotażowy niezgodnie z warunkami takiego przewozu;

 zlecania przewozu drogowego przesyłki towarowej pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia na

taki przewóz;

 określania warunków drogowego przewozu przesyłki towarowej, których realizacja mogłaby spowodować

naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających

warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;

 umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem

faktycznym;

 uzależniania wysokości przewoźnego od masy lub objętości przesyłki towarowej - w przypadku drogowego

przewozu drewna, ładunków sypkich lub innych ładunków masowych.



Nowy wymiar pory nocnej:

 pora nocna - okres czterech godzin pomiędzy

godziną 00:00 i godziną 07:00; definicję pory

nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się

wyłącznie do celów ustalania czasu pracy



Niezgłoszenie na piśmie 
organowi, który udzielił licencji, 
zmiany danych, o których mowa w 
art. 8, w wymaganym terminie

800 zł (a nie 8000 zł jak
poprzednio)

Niepoddanie się lub 
uniemożliwienie przeprowadzenia 
kontroli w całości lub w części

10.000 zł

Zlecenie przewozu drogowego 
zagranicznemu podmiotowi 
nieposiadającemu wymaganego 
zezwolenia na transport 
kabotażowy

10.000 zł



Zlecenie przewozu rzeczy 
pojazdem nienormatywnym
podmiotowi nieposiadającemu 
wymaganego zezwolenia

8.000 zł

Umieszczanie w liście 
przewozowym i innych 
dokumentach danych i informacji 
niezgodnych ze stanem 
faktycznym

8.000 zł

Niezgłoszenie wykonywania 
przewozu drogowego odpadów, w 
sytuacji gdy na przewóz nie jest 
wymagane zezwolenie

3.000 zł



Wwóz odpadów na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej bez 
wymaganego zezwolenia

10.000 zł (było 6.000 zł)

Wykonywanie przewozu 
drogowego odpadów tranzytem 
przez terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bez wymaganego 
zezwolenia

6.000 zł
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