
Wszystkie duże inwestycje od za-
wsze związane były z  koniecz-
ność przetransportowania cięż-

kich lub gabarytowo niewygodnych towa-
rów. Pomimo, iż w  ciągu ostatnich kilku-
nastu lat technologia specjalistycznych na-
czep niskopodwoziowych i wieloosiowych 
ciągników siodłowych doznała znaczące-
go postępu, to polskie przepisy pozostawa-
ły bez zmian. Skutkowało to perturbacjami 
dla przewoźników, którzy posiadając spe-
cjalistyczny i  niezwykle drogi sprzęt (czę-
sto wymagany przez instytucje państwowe 
do zrealizowania przewozów publicznych) 
mimo wszystko nie byli w stanie, w cywi-
lizowanych warunkach, uzyskać niezbęd-
nych zezwoleń. Teraz to się zmieni.

Przez kilka lat trwały negocjacje z Mi-
nisterstwem Infrastruktury (wcześniej 
Transportu) w  celu wprowadzenie ko-
niecznych zmian w  prawie w  zakresie 
przejazdów pojazdami nienormatywnymi. 
Dopiero powstanie w 2008 roku Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Przewoźników 
Transportu Nienormatywnego (dalej zwa-
ne OSPTN) radykalnie przyspieszyło tem-
po prac. Dzięki wielu wyrzeczeniom oraz 
ogromu poświęconego (prywatnego) cza-
su głównych założycieli OSPTN udało się 
opracować i  wprowadzić w  życie przepi-
sy, które zrewolucjonizują polską rzeczy-
wistość transportów  ponadgabarytowych. 
Pomimo wielu zmian, jakie zostały wpro-
wadzone do pierwotnego projektu przez 

przedstawicieli różnych instytucji (stowa-
rzyszeń, zrzeszeń itp.), udało się stworzyć 
prawo które daje Polsce nadzieje na po-
zbycie się plakietki europejskiego outside-
ra w zakresie zezwoleń na przejazd pojaz-
dami nienormatywnymi.

Zezwolenia stałe  
– prawdziwa rewolucja
Pod koniec 2011 roku Prezydent RP pod-
pisał ustawę z  dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o  zmianie ustawy - Prawo o  ruchu dro-
gowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z  dnia 18 października 2011 r.), 
która szczegółowo i  zupełnie odmien-
nie niż do tej pory, uregulowała kwestie 
tzw. transportów ponadgabarytowych. 
W obecnym stanie prawnym praktycznie 
każdy transport ponadgabarytowy wyma-
ga każdorazowego uzyskania zezwolenia 
od GDDKiA. Ogromna biurokracja tego 
procesu sprawiała, że na transport trzeba 
było czekać niekiedy miesiącami. W  biz-
nesowej rzeczywistości nikt nie mógł po-
zwolić sobie na takie opóźnienia, dlate-
go wiele transportów odbywało się nie do 
końca legalnie.

Branża transportowa, która boryka-
ła się z ogromną biurokracją przy uzyski-
waniu zezwoleń na transport ponadgaba-
rytowy, od 19 października będzie mo-
gła skorzystać z wyraźnego udogodnienia. 
Tego dnia wejdzie w  życie ustawa, które 
wprowadza siedem rodzajów zezwoleń, 
w  tym zezwolenia okresowe, wydawane 
nawet na 2 lata. 

Łukasz Chwalczuk, 
partner Kancelarii Prawnej Iuridica
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rewolucja 
w przewozach ponadgabarytowych
Aktualnie praktycznie wszystkie przewozy ponadgabarytowe 
(nawet przejazd pustym, ale ponadnormatywnym zestawem) 
wymagają każdorazowego uzyskania zezwolenia od 
GDDKiA. Ogromna biurokracja tego procesu sprawia, że na 
zgodę oficjalnie trzeba było czekać niekiedy miesiącami. 
W biznesowej rzeczywistości nikt nie może pozwolić 
sobie na takie opóźnienia, dlatego wiele transportów 
ponadnormatywnych odbywało się nie do końca legalnie. 
Teraz ma się to zmienić, bowiem w życie wchodzą nowe, 
rewolucyjne przepisy.

Obecnie w zasadzie wszystkie transporty ponadgabarytowe (a nawet przejazd pustym 
zestawem) wymagają każdorazowego uzyskania zezwolenia od GDDKiA.  
19 października 2012 roku wejdzie w życie ustawa, która wprowadza siedem rodzajów 
zezwoleń, w tym stałych zezwoleń okresowych, wydawanych nawet na 2 lata.  
Dla transportu ponadgabarytowego to prawdziwa rewolucja.
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Dla każdego... coś dużego

Ustawodawca przewidział siedem rodza-
jów zezwoleń, w  zależności od przekro-
czenia poszczególnych norm, dotyczących 
wymiarów, masy lub nacisków osi w  po-
jazdach. Przewoźnik w  krótkim czasie 
(nawet 3 dni) będzie mógł uzyskać zezwo-
lenia stałe (nawet na okres 2 lat). Dzięki 
temu do lamusa odejdzie choćby odwiecz-
ny problem z  poruszaniem się na pusto 
pojazdami o długości np. 23 metrów. Usta-
wa wprowadziła także liczne zmiany doty-
czące przewozu towarów sypkich i drew-
na, dzięki czemu przewoźnicy nie będą 
już karani za niedociągnięcia i często nie-
uczciwą praktykę załadowców. Ustawo-
dawca wprowadził następujące zezwolenia 
na przejazd pojazdami nienormatywnymi:

Kategoria I – większy nacisk osi

Zezwolenia tej kategorii wydawane są „na 
okaziciela”, czyli bez wskazania pojaz-
dów, którymi ma być wykonywany prze-
wóz. Wydawane one będą na okres miesią-
ca, 6 lub 12 miesięcy i dotyczyć będą po-
jazdów, których wymiary oraz rzeczywista 
masa całkowita nie przekraczają wartości 
dopuszczalnych, a naciski osi nie przekra-
czają wielkości przewidzianych dla dróg 
o  dopuszczalnym nacisku pojedynczej 
osi napędowej do 11,5 t. Zezwolenie ta-
kie ważne będzie na konkretnie wskazane 
drogi gminne, powiatowe lub wojewódz-
kie, na których normalnie dopuszczalne są 

mniejsze naciski pojedynczej osi. W prak-
tyce zezwolenie to wykorzystywane będzie 
np. na drogach dojazdowych niższych ka-
tegorii, na których dopuszczalny nacisk 
osi wynosi normalnie np. 8 ton, zaś legi-
tymujący się zezwoleniem kategorii I  bę-
dzie miał prawo poruszać się tam zesta-
wem o  dopuszczalnym nacisku pojedyn-
czej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenia tej kategorii wydaje za-
rządca konkretnej drogi. Jego koszt to 

50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 
miesiąca, 100 zł – dla zezwolenia wydane-
go na okres 6 miesięcy oraz 200 zł – dla ze-
zwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Kategoria II – szerokość do 3,5 m

Zezwolenia tej kategorii wydawane są 
w ciągu 3 dni na okres 12 miesięcy w ce-
nie 100 zł, a  dotyczą one pojazdów, któ-
rych długość, wysokość, rzeczywista masa 
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Zezwolenie kategorii I teoretycznie rozwiązuje problem dojazdów zestawami drogowymi 
do nadawców i odbiorców położonych przy drogach o nośności mniejszej niż 11,5 t na 
osi napędowej. W praktyce jednak trudno oczekiwać od przewoźników, by dla każdego 
takiego adresata wyrabiali specjalne zezwolenie. Owszem, może wyrobić je nadawca 
lub odbiorca i udostępnić przewoźnikowi na czas wjazdu, ale rodzi to wiele problemów 
natury organizacyjnej. 
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całkowita oraz naciski osi są niewiększe od 
dopuszczalnych, natomiast przekroczona 
jest szerokość – do 3,5 metra. W prakty-
ce zezwolenie to kierowane jest głównie do 
transportu maszyn rolniczych czy budow-
lanych. Zezwolenie obowiązuje na wszyst-
kich drogach publicznych, z  wyjątkiem 
ekspresowych i  autostrad i wydaje je sta-
rosta powiatowy.

Kategoria III  
– szerzej, wyżej, dłużej
Zezwolenia kategorii III wydawane są 
również w ciągu 3 dni, na okres 1, 6, 12 lub 
24 miesięcy (odpowiednio 200, 400, 1200 
lub 2000 zł) bez wskazania pojazdów, któ-
rymi ma być wykonywany przewóz. Do-
tyczą one pojazdów o naciskach osi i rze-
czywistej masie całkowitej nie większych 
od dopuszczalnych, zaś z  przekroczoną 
szerokością (do 3,2 metra) i  wysokością 
(4,3 metra) oraz długością: 15 m dla po-
jedynczego pojazdu 23 m dla zespołu po-
jazdów. Zezwolenie obowiązuje na wszyst-
kich drogach publicznych, a wydaje je sta-
rosta powiatowy.

Kategoria IV  
– nawet do 30 m długości
Zezwolenie kategorii IV wydawane jest 
w ciągu 3 dni, na okres 1, 6, 12 lub 24 mie-
sięcy (odpowiednio 500, 1000, 2000 lub 
3000 zł) bez wskazania pojazdów, który-
mi ma być wykonywany przewóz. Rze-
czywista masa całkowita musi pozostać 
nie większa od dopuszczalnej, a  naciski 
osi nieprzekraczają wielkości przewidzia-
nych dla dróg o  dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Sze-
rokość może osiągnąć 3,4 metra, wyso-
kość do 4,3 metra, zaś długość: 15 m dla 
pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespo-
łu pojazdów oraz 30 m dla zespołu pojaz-
dów o skrętnych osiach. Zezwolenie wyda-
je GDDKiA lub naczelnik urzędu celnego 

(przy wjeździe na terytorium RP) i  obo-
wiązuje ono na drogach krajowych.

Kategoria V – do 60 ton masy

Organ wydający, okres wydawania i obo-
wiązywania zezwolenia pozostaje jak 
w  kategorii IV (kwoty odpowiednio 600, 
1200, 2400 i  3600 zł). Pojazd realizujący 
przewóz nie może przekraczać parame-
trów: szerokość do 3,4 metra, wysokość 
do 4,3 metra, długość – jak w kategorii IV, 
naciski osi nie większe od dopuszczalnych 
dla danej drogi, ale rzeczywista masa cał-
kowita może być większa, lecz nieprzekra-
czająca 60 ton. 

Kategoria VI  
– do 4 metrów szerokości 
Tu również warunki wydawania i obowią-
zywania są takie same jak w kategorii IV 
i V (za opłatą odpowiednio: 800, 1600 zł, 
3200 zł i 4800 zł). 

Zezwolenie obowiązuje na drogach 
krajowych, zgodnie z  wykazem dróg, 
o  którym mowa w  art. 64c ust. 7 ustawy 
i dotyczy pojazdów o szerokości nieprze-
kraczającej: 3,4 m dla drogi jednojezdnio-
wej i 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, 
S i GP. Długość i wysokość pojazdów – jak 
w kategorii IV i V. Rzeczywista masa cał-
kowita pojazdów nie może przekraczać 60 
t, zaś naciski osi nie przekraczają wielkości 
przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym 
nacisku pojedynczej osi napędowej do 
11,5 t. 

Kategoria VII  
– wszystko, co większe i cięższe
Ostatnią, siódmą kategorię przewidzia-
no dla wszystkich pojazdów, których na-
ciski osi przekraczają wielkości przewi-
dziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 11,5 t lub 
też inne wymiary i rzeczywista masa cał-
kowita przekraczają wartości wymienio-

ne w kategoriach I – VI. Zezwolenie ta-
kie wydawane jest w terminie 

14 dni (przy specy-
f icznych 

ładunkach max. 30 dni) na okres 14 dni 
- w  wypadku zezwolenia na jednokrotny 
przejazd, lub 30 dni - w wypadku zezwo-
lenia na wielokrotny przejazd. Zezwolenia 
kategorii VII wydaje GDDKiA lub prezy-
dent miasta (jeśli trasa przejazdu pojazdu 
nienormatywnego przebiega w  granicach 
administracyjnych miasta na prawach po-
wiatu i nie przebiega autostradą lub drogą 
ekspresową). Jego koszt to 500 zł – dla ze-
zwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu 
nienormatywnego, którego wymiary prze-
kraczają wielkości ustalone dla kategorii 
III i IV i którego naciski osi i masa nie są 
większe od dopuszczalnych oraz 1600 zł 
– dla zezwolenia na jednokrotny przejazd 
pojazdu nienormatywnego w pozostałych 
przypadkach.

Kto z pilotem?

Z  kolei Ministerstwo Transportu, Bu-
downictwa i  Gospodarki Morskiej wyda-
ło 23 maja 2012 rozporządzenie dotyczą-
ce pilotowania pojazdów nienormatyw-
nych. Zgodnie z  tym rozporządzeniem 
pojazd nienormatywny, który przekracza 
co najmniej jedną z następujących wielko-
ści: długość pojazdu – 23,00 m, szerokość 
– 3,20 m, wysokość – 4,50 m, masa całko-
wita – 60 t, powinien być pilotowany przez 
jeden pojazd wykonujący pilotowanie. 

W  wypadku, gdy pojazd nienorma-
tywny przekracza co najmniej jedną z na-
stępujących wielkości: długość pojaz-
du – 30,00 m, szerokość – 3,60 m, wyso-
kość – 4,70 m, masa całkowita – 80 t, wów-
czas powinien być pilotowany przy użyciu 
dwóch pojazdów wykonujących pilotowa-
nie, poruszających się z przodu i z tyłu po-
jazdu. Dodatkowo uregulowano zakres 
wyposażenia pojazdu wykonującego pi-
lotowanie. Pojazd taki powinien być wy-
posażony w  tablicę oznakowania pojaz-
du wykonującego pilotowanie, której wzór 
określa załącznik do rozporządzenia, dwa 
światła błyskowe barwy żółtej, środki bez-
pośredniej łączności radiowej z  pojazda-
mi pilotowanymi oraz urządzenia nagła-
śniające. Ponadto pojazd wykonujący pi-
lotowanie może być wyposażony w: do-
datkowe światło barwy białej lub żółtej sa-
mochodowej z  napisem „PILOT” barwy 
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czarnej, umieszczone pod tablicą, o  któ-
rej mowa w ust. 2 pkt 1 oraz umieszczo-
ne na zewnątrz dodatkowe światło barwy 
białej lub żółtej selektywnej, umocowane 
w  sposób umożliwiający zmianę kierun-
ku świetlnego (szperacz) – światło to po-
winno być włączane i wyłączane niezależ-
nie od innych świateł.

Większe kary

Niestety, wraz z dostępnością zezwoleń jak 
i radykalnym skróceniem czasu ich wyda-
nia, ustawodawca wprowadził także dość 
rygorystyczne regulacje dotyczące kara-
nia za brak zezwoleń. Zgodnie z  art. 140 
ab ust. 1 ustawy, kary za brak poszczegól-
nych zezwoleń wynoszą: 1 500 zł - za brak 
zezwolenia kategorii I  i  II oraz 5 000 zł  
- za brak zezwolenia kategorii III-VI. Przy 
braku zezwolenia kategorii VII kara uwa-
runkowana jest skalą naruszenia. Wyno-
si ona 500 zł, gdy nacisk jednej lub wie-
lu osi, rzeczywista masa całkowita lub wy-
miary pojazdu przekraczają dopuszczal-
ne wartości nie więcej niż o 10%, 2 000 zł 
– gdy wartości te są przekroczone o więcej 
niż 10% i nie więcej niż 20% oraz aż 15 000 
zł w  pozostałych przypadkach, czyli gdy 
wartości przekroczone są o ponad 20%. 

Jednocześnie na przewoźnika mogą 
być nałożone kary za dodatkowe narusze-
nia: 5 000 zł - za przejazd pojazdu nienor-
matywnego przez most lub wiadukt bez 
potwierdzonego zawiadomienia zarządcy 
drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9, 
3 000 zł - za przejazd pojazdu nienor-
matywnego przez most lub wiadukt nie-
zgodnie z warunkami określonymi przez 
zarządcę drogi, o  którym mowa w  art. 
64c ust. 9, 6 000 zł - za przejazd pojaz-
du nienormatywnego przez most lub 
wiadukt przy zgłoszonym przez zarząd-
cę drogi sprzeciwie, o  którym mowa 
w art. 64c ust. 10 oraz 2 000 zł - za niedo-
trzymanie warunków przejazdu określo-
nych dla zezwolenia kategorii VII lub po-
danych w tym dokumencie.

Odpowiada nie tylko przewoźnik

Zupełną nowością w transportach ponad-
gabarytowych jest wprowadzenie odpo-
wiedzialności np. nadawcy za samo zleca-
nie ładunków nienormatywnych podmio-
tom, które nie posiadają stosownego ze-
zwolenia. Z  jednej strony jest to słuszne 
posunięcie ustawodawcy, który już u źró-
dła transportów nienormatywnych sta-
ra się ukrócić wymuszanie lub zachęcanie 
przewoźników do wykonywania transpor-
tów nienormatywnych bez zezwoleń, ale 
użycie słowa „zlecenie” może w  praktyce  

okazać się bardzo kłopotliwe. Jeśli brać 
treść ustawy dosłownie, doszłoby do swe-
go rodzaju absurdu, w  którym przewoź-
nik musi najpierw uzyskać zezwolenie, 
a dopiero później oczekiwać od nadawcy 
zawarcia zlecenia transportowego. O  ile 
w przypadku zezwoleń kategorii I-VI pro-
blemu być nie powinno, o  tyle zlecanie 
transportu najcięższych i największych ła-
dunków będzie kłopotliwe. Spodziewać się 
jednak można, że wykładnia celowościo-

wa tej regulacji nie dopuści do tak absur-
dalnych i skrajnie niekorzystnych sytuacji.

Zawsze można lepiej

Na chwilę obecną zdania są nieco podzie-
lone. Część przewoźników oczekiwała 
bardziej liberalnych regulacji, część z nich 
uważa, że wprowadzone zmiany to dobry 
i  konieczny krok na przód. Najbardziej 
kontrowersyjna jest kategoria I, co po-
twierdzają nie tylko przewoźnicy, ale tak-
że nadawcy i załadowcy, a po części także 
odbiorcy towarów. O ile wprowadzenie ła-
two dostępnych zezwoleń to bezapelacyj-
nie krok na przód, o tyle na pytanie w jaki 
sposób operować tymi zezwoleniami, któ-
re są potrzebne jedynie w trakcie przewo-
zu na konkretnie wskazanej drodze lo-
kalnej, nikt nie potrafi odpowiedzieć. Ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, że ten 
właśnie mankament będzie nadal zachę-
cał przewoźników i nadawców do niesto-
sowania się do przepisów, które nakłada-
ją obowiązek uzyskania odpowiednich ze-
zwoleń. Okazuje się bowiem, że przewoź-
nik w  celu legalnego przewozu towarów,  

będzie musiał zadbać o zezwolenie na tra-
sie „wyjazdowej” u nadawcy, jak i dojazdo-
wej u odbiorcy, w przypadku gdy ich miej-
sca rozładunku ulokowane są poza bez-
pośrednimi zjazdami z  dróg o  nośności 
11,5 tony (czyli np. przy większości dróg 
powiatowych i  części wojewódzkich). 
Przewoźnicy, którzy wykonują transpor-
ty od różnych nadawców i na różnych tra-
sach już wskazują na kłopotliwy charakter 
zezwoleń kategorii I. 

Zezwolenia, które zaczną obowiązy-
wać już za nieco ponad miesiąc, przynio-
są ogromne korzyści przewoźnikom, któ-
rych pojazdy nawet bez ładunku przekra-
czają dopuszczalne normy. Dzięki temu 
będą mogli w miarę swobodnie poruszać 
się nimi po polskich drogach. To samo do-
tyczy pojazdów z  ładunkami gabaryto-
wo dużymi, ale o  względnie małej masie 
(głównie w  kontekście przekroczenia na-
cisków osi). 

Mając na uwadze, jak nieżyciowe 
i  oderwane od rzeczywistości przepi-
sy obowiązują wciąż do 19 października, 
można śmiało powiedzieć, że pierwszy 
krok ku unowocześnieniu polskich prze-
pisów dotyczących transportów ponadga-
barytowych został zrobiony. Resztę zwery-
fikuje życie. <

mgr Łukasz Chwalczuk 
partner w Kancelarii Prawnej Iuridica

www.iurdica.com.pl

Autor, specjalista w dziedzinie prawa 
transportowego, spedycyjnego i odszko-
dowawczego, brał udział przy tworzeniu 
niniejszej ustawy z ramienia OSPTN. 
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Konieczność uzyskiwania jednorazowych zezwoleń pozostaje tylko w przypadku 
transportu najcięższych i największych ładunków. Jednak i tu poczyniono duży krok 
naprzód, skracając czas na wydanie zezwolenia do 14 dni.
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