
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1332)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów,
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

1a)  droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

1b)  droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;

2) droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych,
jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;

3)  autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na
której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni
mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia
przyczep;

4)  droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną
tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca;

5)  droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną
odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych
dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5a)  pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym
kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5b)  śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni
lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany
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kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami
drogowymi;

6) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni;

7) pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu
pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia
zwierząt;

9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
10)  skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich

połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia,
połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą
dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska
przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami
drogowymi;

12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

13) przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone
odpowiednimi znakami drogowymi;

14) tunel - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
15) obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;
16) strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym

obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są
odpowiednimi znakami drogowymi;

16a) strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który
wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

17) uczestnik ruchu - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w
pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót
lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również
osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek
dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a
także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) kolumna pieszych - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub
dowódcę;

20) kierujący - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę,
która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta
pojedynczo lub w stadzie;

21)  kierowca - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub
motorowerem;



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu
zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w
stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany
prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

24) ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo
przez uprawnioną osobę;

25) niedostateczna widoczność - widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu,
uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w tym samym kierunku;

29) zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub
przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde
unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów
ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę
lub urządzenie do tego przystosowane;

32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu
szynowego;

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z
prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość
jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;

35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego
z naczepą;

<35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi
wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych,
przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub
którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez
niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej
ustawy;

35b) ładunek niepodzielny – ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów
lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej
mniejszych ładunków;

35c) pilot – osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;>

36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania
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nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;

[37) pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w
sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję
Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną,
jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę
Więzienną;]

<37) pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany w
sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu
Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż
Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony
przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną;>

38) pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich
świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z
włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również
pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy
uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego
światła błyskowego;

39)  pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany
do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także
pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

41) autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą;

41a) autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy
pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z
napisem barwy czarnej "autobus szkolny";

42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9
łącznie z kierowcą;

42a) ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i
ciągnik balastowy;

42b) czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub
ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego
masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;
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42c) czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

43) taksówka - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony,
przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:

a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu
podręcznego (taksówka osobowa),

b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);
44) ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem

do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również
przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

45)  motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności
skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem -
wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym
rozmieszczeniu kół;

46)  motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o
pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie
większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

47)  rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby
jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na
pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż
48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa
zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

47a) wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu
osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek
rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy
napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej
mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się
stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

48) wózek inwalidzki - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby
niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

49) zespół pojazdów - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako
całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;

49a) kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz
przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w
ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych;

50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
51) przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750

kg;
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten

pojazd;
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami,

smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
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54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami
technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do
poruszania się po drodze;

55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim
rzeczy i osób;

56) dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić
pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej
pojazdu;

57) nacisk osi - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej
osi;

58) VIN - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta;
59)  urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe

albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik
utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących
pojazdami.

Art. 6.
1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na

drodze:
1) policjant;
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego,

zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji
związanej z ratowaniem życia lub mienia;

3)  funkcjonariusz Straży Granicznej;
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
3c) strażnik gminny (miejski);

4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
5)  osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze

na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym

miejscu;
7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub

wysiadaniem dzieci;
8)  strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub

parku narodowego.
9)  strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z

prowadzeniem akcji ratowniczej;
10)  członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z

prowadzeniem akcji ratowniczej[.]<;>
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<11) funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i
urządzeń;

12) pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu
pojazdu nienormatywnego.>

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i
widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

3. Przepis ust. 2 w zakresie łatwej rozpoznawalności:
1) dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem zabudowanym;
2) nie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeżeli sygnał do zatrzymania innych

pojazdów dawany jest przez tę osobę bez wychodzenia z odpowiednio oznaczonego
pojazdu.

[3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8 i ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia lub sygnały
uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia
szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.]

<3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mogą dawać
polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze
pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek
ruchu drogowego. Pilot zabezpieczający przejazd pojazdu nienormatywnego będący
osobą, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3c i 9, nie podlega szkoleniu.>

3b. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, może być przeprowadzone odpłatnie. Opłatę ponosi
podmiot kierujący na szkolenie, a w pozostałych przypadkach - osoba odbywająca
szkolenie. Wysokość maksymalnej opłaty za szkolenie jednej osoby nie może
przekraczać 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w
trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym
zakresie, w drodze rozporządzenia:

1) określi organizację i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1,
program i tryb prowadzenia szkolenia w tym zakresie, wzór zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia, wysokość stawek za szkolenie oraz tryb ich pobierania i
zwrotu, biorąc pod uwagę w szczególności średnie realne koszty organizacji i
przeprowadzania szkolenia;

2) może upoważnić inne osoby do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1,
oraz określić okoliczności, szczegółowe warunki, sposób wykonywania czynności w
tym zakresie, jak również warunki, które te osoby muszą spełniać;

3) określi wzór ubioru osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6.

Art. 31.
1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60
km/h poza tym obszarem;
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2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej
widoczności;

3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania
tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę
kierowania nim;

4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający
odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien
być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający
łatwe odczepienie;

5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie
ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności
ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem
odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób
widoczny dla innych uczestników ruchu;

6) w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden
układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy;

[7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a
od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na
przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy
żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów
jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.]

<7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu
sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest
oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w
chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie
holowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.>

2. Zabrania się holowania:
1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach,

chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu

hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
3) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
4) pojazdem z przyczepą (naczepą);
5) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania

do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.
3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia

hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać
rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

Art. 32.
1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10;
2) rowerów lub wózków rowerowych - 15;
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3) pozostałych pojazdów - 5.
2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn

pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
3. (uchylony).
4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących

przepisów ruchu drogowego.
[5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów

jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.]
<5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.>
6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz

pojazdy, o których mowa w ust. 5.
<6a. Przejazd kolumny pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w skład

której wchodzi więcej niż 5 pojazdów, jest dozwolony pod warunkiem uzyskania
zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ
wojskowy.>

[7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością
zapewnienia porządku oraz zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego, określą, w drodze
rozporządzenia, sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek
podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.]

Art. 61.
1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub

dopuszczalnej ładowności pojazdu.
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:

1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
2) nie naruszał stateczności pojazdu;
3) nie utrudniał kierowania pojazdem;
4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń

sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które
pojazd jest wyposażony.

3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia
lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub
wydzielać odrażającej woni.

4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed
rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie
się ładunku na drogę.

6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony
tylko przy zachowaniu następujących warunków:
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1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony
tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała
2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod
warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość
większą niż 23 cm;

2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej
płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy
kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;

3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od
przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.

7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę
kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.

8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być
oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu
pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.

9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku:
1) ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej

lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z
przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym
umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;

2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o
wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej
krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem
odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym
światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się
w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli
długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to
chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części
ładunku;

3) ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi
umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie
albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie);
widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1.000
cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w
okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi
ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy
przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi
dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy
pomarańczowej;

4) ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez
samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o
wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej
krawędzi ładunku.

10. Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.
[11. Jeżeli masa, naciski osi lub wymiary pojazdu wraz z ładunkiem lub bez ładunku są

większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach określających
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warunki techniczne pojazdów oraz określonych w ust. 6, 8 i 10, przejazd pojazdu jest
dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.]

12. (uchylony).
13. (uchylony).
14. (uchylony).
<15. Przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się jako iloczyn objętości

ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna.
16. 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.

17. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia,
sposób przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ
mocowania ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego i ochronę środowiska.>

Art. 62.
1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:

1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy
całkowitej pojazdu ciągnącego;

2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie
może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40
%;

3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub
motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.
[3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,

Straży Granicznej oraz straży pożarnej.]
<3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Policji, Straży Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.>
4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez

pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów.
4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z

wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:
1) pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m;
2)  motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka

rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.
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[4b. Przejazd zespołu pojazdów złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4
lub o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa w
art. 64 ust. 1.]

<4b. Przejazd zespołu pojazdów złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w
ust. 4 lub o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym
mowa w art. 64d.>

5. Długości zespołów pojazdów określone w ust. 4a nie dotyczą tramwajów.

Art. 63.
1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub

przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc
określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe
niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego
przeznaczenia pojazdu.

2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod
warunkiem że:

1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;
2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;
3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;
4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:
1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do

przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy;
2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w

przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:
a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5,
b) osoby stojące trzymają się uchwytów,
c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,
d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h;

3)  osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te
przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących;

4)  dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej
przez rower lub wózek rowerowy.

[4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.]

<4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz
jednostek ochrony przeciwpożarowej.>

5. Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu
lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem
ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem
osobowym, z wyjątkiem taksówki.
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<6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu
osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze
bezpieczeństwo przewożonych osób.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w
drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży
Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, mając na
uwadze bezpieczeństwo przewożonych osób.>

[Art. 64.
1. Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez
ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o
drogach publicznych, albo którego wymiary lub masa wraz z ładunkiem lub bez niego są
większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy, jest
dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.

2. Zezwolenia na przejazd, o których mowa w ust. 1, wydaje się:
1) na czas nieokreślony;
2) na czas określony w zezwoleniu;
3) na jednokrotny przejazd w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie;
4) na jednokrotny przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu

przekraczającego granicę państwa przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, wydaje starosta.
4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Autostrad lub upoważniona przez niego państwowa lub samorządowa jednostka
organizacyjna, po uzgodnieniu z właściwymi dla trasy przejazdu zarządami dróg, jeżeli
istnieje możliwość wyznaczenia trasy przejazdu, w szczególności ze względu na stan
techniczny drogi i innych obiektów budowlanych położonych w jej pobliżu.

4a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, wydaje naczelnik urzędu celnego.
4b. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, określa się warunki przejazdu pojazdu lub

zespołu pojazdów, o którym mowa w ust. 1, które mogą zawierać w szczególności wymóg
pilotowania przez odpowiednio wyposażony i oznakowany inny pojazd.

5. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych;
2) należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji lub Straży Granicznej

pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów
używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych.

6. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, określi:
1) szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ustalając

w szczególności:
a) pojazdy, dla których wydawane są poszczególne rodzaje zezwoleń,
b) wymagania i stan techniczny dróg, które umożliwiają wyznaczenie trasy

przejazdu,
2) warunki przejazdu pojazdu lub zespołu pojazdów, o którym mowa w ust. 1,
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3) warunki i sposób pilotowania oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów
wykonujących pilotaż

- kierując się w szczególności koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

7. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister
Sprawiedliwości, uwzględniając szczególny charakter zadań związanych z obronnością
oraz konieczność zapewnienia porządku, sprawności i bezpieczeństwa ruchu, określą, w
drodze rozporządzenia:

1) warunki poruszania się po drogach pojazdów, o których mowa w ust. 5;
2) warunki przewozu osób pojazdami, o których mowa w art. 63 ust. 4.]

<Art. 64.
1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

1) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej
kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy
organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na
przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;

2) przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, o którym mowa
w pkt 1;

3) pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku
gdy pojazd przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

a) długość – 23 m,
b) szerokość – 3,2 m,
c) wysokość – 4,5 m,
d) rzeczywista masa całkowita – 60 t;

4) zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem
nienormatywnym.

2. Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek
niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do
poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I lub kategorii II.

3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do
poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I–VII oraz drogi, po których
pojazdy te mogą się poruszać, są określone w tabeli stanowiącej załącznik do
ustawy.

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać
uprawnionym osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo wypis z
zezwolenia w przypadku zezwolenia kategorii I.

5. Organ wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi
rejestr wydanych zezwoleń. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

1) numer zezwolenia;
2) datę wydania zezwolenia;
3) kategorię zezwolenia;
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4) podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane;
5) pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone w zezwoleniu.>

<Art. 64a.
1. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu

umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do
ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza
się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być
wykonywany. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

4. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie
odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o
wydanie zezwolenia.

5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia,
na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania
pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

6. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby
wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Art. 64b.
1. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu

wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z
pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku
dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo
miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w
terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

4. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:
 1) podmiot wykonujący przejazd;
 2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

5. Do ruchu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisu art. 64 ust. 1 pkt 3.

Art. 64c.
1. Zezwolenia kategorii III–VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane

na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza

się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
3. Zezwolenie wydaje:

1) właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia
przejazdu starosta – w zakresie zezwoleń kategorii III;
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2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zezwoleń
kategorii IV–VI.

4. Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wydaje także naczelnik urzędu celnego.

5. Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami,
określonymi dla zezwolenia kategorii III.

6. Zezwolenie kategorii VI uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami,
określonymi dla zezwolenia kategorii V.

7. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia
złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się
wniesioną opłatę.

8. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania
pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany. Do zezwolenia kategorii VI organ
wydający zezwolenie dołącza wykaz dróg krajowych, po których może odbywać się
przejazd pojazdu nienormatywnego.

9. Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V i VI, planujący wykonanie przejazdu
przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego
rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany
zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o
terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą
planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem
wpływu zawiadomienia do organu.

10. Zarządca drogi w przypadku, o którym mowa w ust. 9, najpóźniej 3 dni przed datą
planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić
warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw.

11. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa
zarządca drogi, ustalając, zależnie od potrzeb, ograniczenia w zakresie ruchu,
sposób przejazdu oraz przystosowanie obiektu do przejazdu.

12. Zarządca drogi może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 10,  jeżeli stan
technicznej sprawności mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd
pojazdu nienormatywnego, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
uniemożliwia wykonanie tego przejazdu.

13. Zabrania się wykonywania przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku
zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt.

Art. 64d.
1. Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na

jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym
czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu,
którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na
podstawie zezwoleń kategorii I–VI.

2. Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że:
1) ładunek jest niepodzielny;
2) uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu;
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3) istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo
oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:

a) natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,
b) stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej

trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
umożliwia przejazd,

c) przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych
położonych w pobliżu trasy przejazdu.

3. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Opłatę za wydanie
zezwolenia wnosi się przed wydaniem zezwolenia.

4. Zezwolenie wydaje, po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po uiszczeniu
opłaty, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 14 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5. Jeżeli trasa przejazdu
pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych miasta na
prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie
wydaje prezydent miasta.

5. Zarządca drogi właściwy ze względu na kategorię drogi, po której jest planowany
przejazd, uzgadnia trasę przejazdu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
pisemnego zapytania organu wydającego zezwolenie, uwzględniając warunki
przejazdu i stan techniczny drogi. W przypadku braku odpowiedzi na zapytanie
uznaje się trasę za uzgodnioną.

6. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu
przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin
wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, z tym że organ wydający
zezwolenie jest obowiązany powiadomić o tym podmiot składający wniosek w
terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Koszty związane z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu
nienormatywnego ponosi podmiot wykonujący ten przejazd.

8. Do kosztów, o których mowa w ust. 7, zalicza się koszty dostosowania infrastruktury
drogowej na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, dostaw, usług lub robót,
wskazanych w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, w tym koszty:

1) wykonania niezbędnych ekspertyz i badań odcinków dróg i drogowych obiektów
inżynierskich;

2) przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
3) czasowego usunięcia ograniczeń skrajni drogowej;
4) wykonania wzmocnienia odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
5) wykonania robót zabezpieczających na trasie przejazdu pojazdu;
6) dokonania geometrycznych korekt trasy przejazdu lub występujących w jej

ciągu skrzyżowań;
7) budowy lub dostosowania lokalnych objazdów występujących na trasie

przejazdu pojazdu;
8) wykonania prac związanych z przywróceniem odcinków dróg do stanu

poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi;
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9) dokonania zmian w organizacji ruchu lub przywrócenia jej stanu poprzedniego
lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi.

9. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd pojazdem
nienormatywnym, wskazując w nim:

1) okres ważności zezwolenia;
2) trasę przejazdu;
3) liczbę przejazdów;
4) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd;
5) warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na

trasie przejazdu;
6) sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane.

10. Zezwolenie jest ważne przez okres:
1) 14 dni – w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd,
2) 30 dni – w przypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd

– liczonych od dnia wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia.
11. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się zgodnie z wzorem:

On = pj+ (n – 1)×0,7× pj,

w którym poszczególne symbole oznaczają:
– On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
– n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
– pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu
nienormatywnego.

Art. 64e.
1. Przepisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 i art. 64a–64d nie dotyczą:

1) autobusu – w zakresie nacisków osi;
2) pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od

dopuszczalnych, przewożącego ładunek na zasadach określonych w art. 61 ust.
6, 8 i 9;

3) pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej
likwidacji skutków klęsk żywiołowych;

4) pojazdu zarządu drogi;
5) pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz
jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.

2. Minister właściwy do spraw transportu może zwolnić, w drodze decyzji
administracyjnej, z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego pojazd wykonujący przejazd w ramach pomocy humanitarnej
lub medycznej, pod warunkiem uzyskania na przejazd zgody zarządców dróg
właściwych dla trasy przejazdu.
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3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek zainteresowanego
podmiotu wykonującego przejazd i właściwego organu państwowego,
samorządowego lub organizacji humanitarnej.

Art. 64f.
1. Ustala się maksymalną wysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd

pojazdu nienormatywnego w:
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 przekraczają 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.
2. Maksymalne stawki opłat za wydanie zezwolenia ulegają corocznie zmianie na

następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
w poszczególnych kategoriach zezwoleń, z uwzględnieniem okresu, na jaki będą
wydawane, kosztów wydania zezwolenia i stopnia oddziaływania przejazdu pojazdu
nienormatywnego na infrastrukturę drogową.

Art. 64g.
1. Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są

przekazywane przez:
1) zarządcę drogi i starostę – do budżetów właściwych jednostek samorządu

terytorialnego, za zezwolenia kategorii I–III;
2) naczelnika urzędu celnego – do budżetu powiatu właściwego ze względu na

siedzibę naczelnika urzędu celnego, za zezwolenia kategorii III;
3) naczelnika urzędu celnego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad – na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, za zezwolenia kategorii IV–VII;

4) prezydenta miasta na prawach powiatu – do budżetu miasta, za zezwolenia
kategorii VII.

2. Środki z opłat gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni
roboczych następujących po tygodniu, w którym wydano zezwolenie, na rachunek
Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę
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dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na
zakup urządzeń do ważenia pojazdów.

3. Urzędy celne otrzymują prowizję od pobranych opłat za wydanie zezwolenia w
wysokości 12% pobranej opłaty.

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.
5. Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celne odliczają prowizję, a pozostałą część

opłaty, w terminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują
odpowiednio do podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 64h.
Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów
zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Art. 64i.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu
nienormatywnego,

2) sposób i tryb wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
3) warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków

przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt,
4) wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory

dokumentów związanych z wydawaniem tych zezwoleń
– mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zezwoleń i ułatwienie ich identyfikacji
oraz sprawność dystrybucji blankietów zezwoleń, a także konieczność zapewnienia
sprawności i przejrzystości procedury administracyjnej wydawania zezwoleń oraz
bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa przejazdu pojazdu
nienormatywnego.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i
sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie
pojazdów wykonujących pilotowanie, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
rozpoznawalności przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz bezpieczeństwa ruchu
drogowego podczas takiego przejazdu.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze
rozporządzenia, warunki poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych, o
których mowa w art. 64e ust. 1 pkt 5, mając na uwadze konieczność zapewnienia
porządku, sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) organy wojskowe właściwe do wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy

drogowe,
2) sposób i tryb wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,
3) wzory zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe oraz wzory dokumentów

związanych ich wydaniem,
4) sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów,
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5) warunki i sposób pilotowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz oznakowanie i wyposażenie pojazdu pilotującego

– mając na uwadze potrzebę ujednolicenia procedury wydawania zezwoleń
wojskowych na przejazdy drogowe, sprawności wydawania zezwoleń wojskowych
na przejazd drogowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas
przejazdu pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.>

Art. 66.
1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby

korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego

poziom określony w przepisach szczegółowych;
3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym

wielkości określone w przepisach szczegółowych;
4) nie powodowało niszczenia drogi;
5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia
drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości
określone w przepisach szczegółowych.

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i
ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu
pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik
prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną,
ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i
ciągnika samochodowego do 90 km/h.

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:
1)  specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura
Ochrony Rządu i jednostek ochrony przeciwpożarowej;

2) zabytkowego;
3) nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż

odpowiednio określone w ust. 1a;
4) używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach;
5) przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia
występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze
rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających
maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.
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2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i
ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być
utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić
bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do
ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz
zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie
wyposażona.

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z
zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;
2)  (uchylony).

4. Zabrania się:
1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych

części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w
pojeździe lub innych uczestników ruchu;

1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z
pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub
negatywnie wpływa na środowisko;

2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających
warunkom określonym w przepisach szczegółowych;

3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci
niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym
tonie;

4)  wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-
pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to
zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym
na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej i Biura
Ochrony Rządu;

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w
ust. 3a pkt 1;

6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja

zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący

działalność gospodarczą w tym zakresie.
5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do

spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.



- 23 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich
niezbędnego wyposażenia.

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

[7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister
właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.]

<7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister
właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze
rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli
skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.>

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności:
1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów;
2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na

środowisko;
3) przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i

części;
4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania.

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się
względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami
ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie
przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów,
których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie
wpływa na środowisko.

Art. 129.
1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i

jego kontrolowanie należą do zadań Policji.
2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony

do:
1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu

korzystania z drogi lub używania pojazdu;
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2)  sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego
używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu stwierdzającego
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;

2a)  żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o
którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko
osoby nim kierującej;

<2b) sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z
tego zezwolenia;>

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku
do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu
w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego
podobnie do alkoholu;

4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub
nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

5)  sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas
jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;

6)  zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty
kierowcy w przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8
oraz Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady
(WE) nr 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady
(EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie
drogowym oraz dyrektywę nr 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń
Rady (EWG) nr 3820/85 i Rady (EWG) nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z
09.10.1998, str. 1);

7) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub

zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie
drogi,

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
8) uniemożliwienia:

a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi
zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi
albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

c)  korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kierujący nim nie okazał
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
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odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia,

d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów
uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania
pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia
wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;

9a)  używania urządzeń rejestrujących;
10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a

ust. 1-3;
11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych

z tym przewozem;
12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do

wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;
13) występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia

kierującego pojazdem;
13a) występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby

posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający
kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej
osoby;

[14) pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają
określone wielkości; pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez
właściciela lub posiadacza pojazdu.]

<14) pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych
pilotowanych zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3.>

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw
obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i
immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź
powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności,
oraz do innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów.

[4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę
wojskową kierujących innymi pojazdami, a także kierowanie ruchem drogowym w
związku z pilotowaniem kolumn wojskowych należy również do Żandarmerii Wojskowej i
wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie Żandarmerii Wojskowej i
wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjantów określone w
ust. 2.]

<4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę
wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie
ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie
Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują
uprawnienia policjantów określone w ust. 2.>
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4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej
lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i
7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.

[4b. Dodatkowo funkcjonariusze ci mogą odmówić prawa przekroczenia granicy pojazdem,
jeżeli:

1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub stanie
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma
możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób;

2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych
dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu,
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia;

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska;

4) pojazd przekracza dopuszczalną masę całkowitą lub naciski osi określone w
przepisach ruchu drogowego.]

<4b. Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu, jeżeli:

1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w
stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli
nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób;

2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych
dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu,
dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia;

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska;

4) kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo
wypisu z tego zezwolenia.>

[5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu, kierując się w szczególności możliwością zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez Policję w związku z
pilotowaniem pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób pilotowania
pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają dopuszczalne wielkości,
oraz określi wysokość opłat uiszczanych przez ich właścicieli lub posiadaczy.]

Art. 130a.
1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny
sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)  nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub
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stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest
zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)  przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi
określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość
skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego
pojazdu;

4)  pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu
przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności
ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

5)  pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

<1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w
przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.>

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo

środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub

używania pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje

uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
[2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji
usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, spowodowało
powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i
stosuje się odpowiednio.]

<2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia
pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli
wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2,
spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel
pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.>

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji
ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:
1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2)  strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5,
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5. (utracił moc).
5a. (uchylony).
5b. (uchylony).
[5c. Pojazd usunięty z drogi w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, umieszcza się na

parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.]
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<5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1–2, umieszcza się na
wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za
jego usunięcie i parkowanie.>

5d. (uchylony).
5e. (uchylony).
[5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w

przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta
realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza
ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.]

<5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, należy do zadań własnych
powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek
organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o
zamówieniach publicznych.>

[6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których
mowa w ust. 1 i 2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego
powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c,
oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w
ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których
mowa w ust. 6a.]

<6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których
mowa w ust. 1–2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze
danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których
mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość
kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota
opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.>

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c:
a) rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania -

15 zł,
b) motocykl - za usunięcie - 200 zł; za każdą dobę przechowywania - 22 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 440 zł; za

każdą dobę przechowywania - 33 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie -

550 zł; za każdą dobę przechowywania - 45 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie -

780 zł; za każdą dobę przechowywania - 65 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1.150 zł;

za każdą dobę przechowywania - 120 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.400 zł; za każdą

dobę przechowywania - 180 zł.
6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
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pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady
określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.

6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia.

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu.
[7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w

ust. 6.]
<7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa

w ust. 5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia
kaucji.>

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w
przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego
ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).
10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1

lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu,
jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu
w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o
skutkach nieodebrania pojazdu.

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed
upływem 30 dni od dnia powiadomienia.

10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany
w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu
miejscowo naczelnikowi urzędu celnego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z
przepisami prawa celnego.

10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu
nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej.

10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia
pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo
że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności.

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie
przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu
było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono
należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego.

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta.
Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem
przepisów niniejszej ustawy.
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10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu
w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo
starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż
trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub
zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do
zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie
tych kosztów wydaje starosta.

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na
podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do
pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h.

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h wynosi 30 dni
od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia
następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają
egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się
orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat.

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia
doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat.

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony
prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i
bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do
podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub
prowadzących strzeżone parkingi;

2) tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu;
3) (utracił moc).

Art. 140a.
(uchylony).

<Rozdział 4
Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z

warunkami określonymi w zezwoleniu
Art. 140aa.

1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o
którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla
tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu
na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu
Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub zarządca drogi.
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3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:
1) podmiot wykonujący przejazd;
2) 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 określonego w ust. 1.

4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa
w ust. 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej
sprawie umarza się, jeżeli:

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

a) dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z
przejazdem,

b) nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub
2) 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.

5. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa
w ust. 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd oraz inne czynności związane z
przejazdem drogowym pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W przypadku stwierdzenia przejazdu po drogach publicznych pojazdów
nienormatywnych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez
zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia organ
kontroli, o którym mowa w ust. 2, powiadamia właściwy terytorialnie ze względu na
miejsce przeprowadzenia kontroli organ Żandarmerii Wojskowej.

7. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 6, występuje do dowódcy
jednostki wojskowej organizującej przejazd drogowy lub do jego przełożonego z
wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz.
1474).

Art. 140ab.
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1, ustala się w wysokości:

1) 1 500 zł – za brak zezwolenia kategorii I i II;
2) 5 000 zł – za brak zezwolenia kategorii III–VI;
3) za brak zezwolenia kategorii VII:

a) 500 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub
wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,

b) 2000 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%,

c) 15 000 zł – w pozostałych przypadkach;



- 32 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4) 5 000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez
potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c
ust. 9;

5) 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) 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;

7) 2 000 zł – za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia
kategorii VII lub podanych w tym dokumencie.

2. W przypadku naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 64 ust. 2, za przejazd
pojazdem nienormatywnym nakłada się karę jak za przejazd bez zezwolenia.

Art. 140ac.
1. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 140aa ust. 1,

przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę
wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że
wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wydał decyzję ostateczną, z
urzędu wstrzymuje jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie
przysługuje zażalenie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

3. Karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na wskazany w decyzji rachunek
bankowy. Koszty związane z jej przekazaniem pokrywa obowiązany podmiot.

4. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2, podlega przymusowemu ściągnięciu w
trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

5. Obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, przedawnia się z
upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kara powinna
zostać uiszczona.

Art. 140ad.
1. W przypadku gdy podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, o którym mowa

w art. 140aa ust. 1, przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z
którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar
pieniężnych, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości
odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.

2. Kaucję pobiera się:
1) podczas kontroli na drodze – w formie gotówkowej, za pokwitowaniem na

druku ścisłego zarachowania, lub za pomocą karty płatniczej;
2) w terminie późniejszym – w formie przelewu na wyodrębniony rachunek

bankowy organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie o
nałożenie kary, przy czym koszty przelewu ponosi obowiązany podmiot.

3. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Koszty związane z uiszczeniem kaucji w formie
przelewu na rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej – związane z
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autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy –
pokrywa obowiązany podmiot.

4. Kaucję przekazuje się:
1) na rachunek bankowy określony w decyzji o nałożeniu kary, w terminie, o

którym mowa w art. 140 ac ust. 2, albo
2) na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił, w terminie 7 dni od dnia

uprawomocnienia się decyzji lub orzeczenia uchylającego decyzję o nałożeniu
kary pieniężnej.

5. W przypadku gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej
kaucji, do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 4 pkt 2.

6. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nienormatywnych
ponosi wykonujący przejazd pojazdem nienormatywnym.

Art. 140ae.
1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140aa ust. 1, są przekazywane odpowiednio

do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek
bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Środki z tytułu kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie
pierwszych 2 dni roboczych po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek
Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę
dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na
zakup urządzeń do ważenia pojazdów.

3. Urzędy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują prowizję
od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.
5. Od kar pieniężnych urzędy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

odliczają prowizję, a pozostałą część kary, w terminie 4 dni po upływie każdych
kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów wymienionych w
ust. 1.>

DZIAŁ Va
Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

<Załącznik do ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. (poz. …)

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Lp. Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi
1. kategorii I 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, powiatowe,
wojewódzkie
wskazane w
zezwoleniu
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2. kategorii II 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

3. kategorii III a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej
nie większych od dopuszczalnych,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:

– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów;

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne

4. kategorii IV a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej
od dopuszczalnej,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:

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

5. kategorii V a) o naciskach osi nie większych od
dopuszczalnych dla danej drogi,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:

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

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej

nieprzekraczającej 60 t;

publiczne
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6. kategorii VI a) o szerokości nieprzekraczającej:
 – 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i
GP,

b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 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

7. kategorii
VII

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

>

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,

poz. 115, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod
jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i
urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

2) droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;

3) ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może
być zlokalizowane torowisko tramwajowe;

4) torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z
zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy;

5) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów;
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6) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
7) korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a
przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie;

8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze,
stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) skrzyżowanie dróg publicznych:
a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym

poziomie,
b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych

poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku
jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach,
uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy);

10) droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów
samochodowych:

a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo
jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi,

c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi;

11) autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją

drogami transportu lądowego i wodnego,
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady;
12) drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową;
13) obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących
lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most,
wiadukt, estakadę, kładkę;

14) tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub
innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście
podziemne;

15) przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do
przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń
technicznych przez nasyp drogi;

15a) kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych
oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
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b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

16) konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności
nasypu lub wykopu;

17) budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami
lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę;

18) przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających
zmiany granic pasa drogowego;

19) remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy
użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym;

20) utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także
odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;

21) ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego
zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej
użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu;

22) zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w
szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy
nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i
zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

23) reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia
użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i
sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej
ustawionym przez gminę;

24) dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi
drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy;

[25) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z
ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej
drogi w przepisach niniejszej ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem
lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu
drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi;]

<25) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt
35a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);>

26)  transeuropejska sieć drogowa - sieć drogową określoną w decyzji nr 1692/96
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz.
WE L 228 z 09.09.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 7, t. 2, str. 364, z późn. zm.);

27)  służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z późn. zm.) oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z
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dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz.
101).

Art. 13.
1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:

1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania;

[2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych;]
3)  przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2

pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005
r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół pojazdów
składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od
ich dopuszczalnej masy całkowitej.

2. Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za:
1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg

publicznych;
2) przeprawy promowe na drogach publicznych.

3. [Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, są zwolnione:] <Od opłat, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione:>

1) pojazdy:
[a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,]

<a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby
Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,>

b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych,

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak
stanowi,

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

3a. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione pojazdy:
1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
2)  służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej,

Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;
3) zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.

4. Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione są:
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1) ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze;
2) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób

niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w
kartę parkingową.

[5. Korzystający z drogi publicznej może być zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i 2 oraz w ust. 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdów w ramach pomocy
humanitarnej lub medycznej.]

<5. Korzystający z drogi publicznej jest zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i ust. 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdu w ramach pomocy
humanitarnej lub medycznej.>

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej,
wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu
występującego o takie zwolnienie.

[Art. 13c.
1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, pobiera się za:

1) jednorazowy przejazd w wyznaczonym czasie, po ustalonej trasie, pojazdu
nienormatywnego;

2) jednorazowy przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu
nienormatywnego, który przekracza granicę państwa;

3) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia wydanego na czas
określony;

4) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia wydanego na czas
nieokreślony.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu
pojazdu nienormatywnego i stawki opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wielkości
parametru tego pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż
jednego parametru opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu każdego przekroczenia.
Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach
pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, opłatę ustala się jako sumę opłat z tytułu
każdego przekroczenia.

3. Stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do ustawy.
4. Stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynoszą:

1) 150 zł - za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu nie więcej niż o 2 m;
2) 150 zł - za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu nieprzekraczającej 3 m;
3) 450 zł - za przekroczenie dopuszczalnych wielkości nacisków osi pojedynczych lub

składowych do 15 %.
5. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby dni ważności

zezwolenia i stawki opłaty dziennej.
6. Stawka opłaty dziennej, o której mowa w ust. 5, wynosi:

1) 10 zł - za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu;
2) 5 zł - za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość pojazdu.

7. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 20 zł.
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8. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pobiera się przy wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala i pobiera Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad lub upoważniona przez niego państwowa lub samorządowa
jednostka organizacyjna.

10. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala i pobiera naczelnik urzędu celnego.
11. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ustala i pobiera starosta.
12. Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustala się przy udzielaniu zezwolenia na przejazd

pojazdu nienormatywnego, w drodze decyzji administracyjnej.
13. Termin uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wynosi 14 dni od dnia, w

którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.
14. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest pobierana przed wydaniem zezwolenia.
15. W przypadku odstąpienia od dokonania przejazdu przed terminem określonym w

zezwoleniu opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega zwrotowi. Zwrotu dokonuje
organ, który pobrał opłatę.]

[Art. 13g.
1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia

określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w
zezwoleniu wymierza się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

1a. Karę, o której mowa w ust. 1, ustala się za przekroczenie dopuszczalnej wielkości
parametru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż
jednego parametru karę ustala się jako sumę wysokości kar z tytułu każdego
przekroczenia. Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku
osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, karę ustala się jako sumę
wysokości kar z tytułu każdego przekroczenia.

1b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:
1) podmiot wykonujący przejazd;
2) nadawcę, załadowcę lub spedytora ładunku, jeżeli okoliczności sprawy i dowody

jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie
naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do ustawy.
3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z

zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, mający miejsce

stałego zamieszkania lub siedzibę w kraju, uiszcza tę karę w terminie do 21 dni od dnia
jej wymierzenia oraz jest obowiązany do niezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia
kary pieniężnej organowi, który ją wymierzył.

5. Karę pieniężną uiszcza się w formie bezgotówkowej za pomocą przekazu na właściwy
rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej, z tym że w przypadku przedsiębiorców
zagranicznych możliwe jest uiszczenie kary pieniężnej w formie gotówkowej bezpośrednio
organowi, który ją wymierzył.

6. W przypadku uiszczenia kary pieniężnej w formie gotówkowej organ wydaje
pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania, stanowiące dowód uiszczenia tej kary.
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7. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej poprzez przekazanie jej na rachunek
bankowy, a w przypadku uiszczenia kary pieniężnej za pomocą karty płatniczej - koszty
związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy -
pokrywa wpłacający.

8. W przypadku uwzględnienia odwołania uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi
odpowiednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub z rachunku Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w art. 40a ust. 1, w terminie 14
dni od dnia uchylenia decyzji wymierzającej karę.

9. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej przez przedsiębiorcę zagranicznego pojazd kieruje
się lub usuwa na jego koszt na najbliższy parking strzeżony.

10. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio
przepisy o ruchu drogowym.

11. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po ustaniu przyczyny skierowania pojazdu na parking
i przedstawieniu przez kontrolowanego organowi, który wymierzył karę, dowodu
uiszczenia kary pieniężnej.

12. Jeżeli kara pieniężna nie zostanie uiszczona lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu
w ciągu 30 dni od dnia wymierzenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy
działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) dotyczące egzekucji
należności pieniężnych z ruchomości.]

Art. 13k.
1. Za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa

w art. 13 ust. 1 pkt 3, za który pobiera się opłatę elektroniczną:
1) bez uiszczenia tej opłaty - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł;
2) bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokości - wymierza się karę pieniężną w

wysokości 1.500 zł.
2. Kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, który

narusza obowiązek określony w art. 13i:
1) w ust. 4a w:

a) pkt 1 - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł,
b) pkt 2 - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł,
c) pkt 3 - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł;

2) w ust. 4b - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.
3. Kar pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się, gdy kierujący uiścił w inny

sposób opłatę elektroniczną.
4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, nakładają, w drodze decyzji

administracyjnej, uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 13l ust. 1.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z

zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej, który kieruje pojazdem samochodowym,

mający miejsce stałego zamieszkania w kraju, uiszcza tę karę w terminie do 21 dni od
dnia jej nałożenia oraz jest obowiązany do niezwłocznego przekazania dowodu
uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją nałożył.
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[7. Do uiszczania kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 13g ust. 5-7
oraz 9-12 stosuje się odpowiednio.]

<7. Karę pieniężną uiszcza się w formie bezgotówkowej za pomocą przekazu na
właściwy rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej, z tym że w przypadku
przedsiębiorców zagranicznych możliwe jest uiszczenie kary pieniężnej w formie
gotówkowej bezpośrednio organowi, który ją wymierzył.>

<7a. W przypadku uiszczenia kary pieniężnej w formie gotówkowej organ wydaje
pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania, stanowiące dowód uiszczenia tej
kary.

7b. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej przez przekazanie jej na rachunek
bankowy, a w przypadku uiszczenia kary pieniężnej za pomocą karty płatniczej
koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy
rachunek bankowy pokrywa wpłacający.

7c. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej przez przedsiębiorcę zagranicznego pojazd
kieruje się lub usuwa, na jego koszt, na najbliższy parking strzeżony, o którym
mowa w art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym.

7d. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio
przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

7e. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po ustaniu przyczyny skierowania pojazdu na
parking i przedstawieniu przez kontrolowanego organowi, który wymierzył karę,
dowodu uiszczenia kary pieniężnej.>

8. W przypadku uwzględnienia odwołania, uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi z
rachunku bankowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa
w art. 40a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uchylenia decyzji nakładającej karę.

Art. 18.
1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy:
1) wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych;
2) realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych.

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:
1) współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg;

1a) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych;
2) nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa;
[3) wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej

trasie pojazdów nienormatywnych;]
<3) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;>
4) współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami

międzynarodowymi;
5) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania

infrastruktury drogowej;
6) zarządzanie ruchem na drogach krajowych;

6a) ochrona zabytków drogownictwa;
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7) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i
eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym:

a) prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie
dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko - na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o
którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,

b) współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania
przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji
gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony
gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków,

c) nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,

d) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym
i przeprowadzanie postępowań przetargowych,

e) (uchylona),
f) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie

zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad
płatnych,

g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków
umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady,

h) wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych
przez ministra właściwego do spraw transportu;

8) pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym;

8a)  pobieranie opłaty elektronicznej zgodnie z art. 13hb ust. 1;
9)  podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego

poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów, w zakresie określonym w
ustawie;

10)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych
spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej
ustawy.

3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Prezes Rady Ministrów,
spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

4. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
Minister właściwy do spraw transportu odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.

5. Stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad może zajmować osoba,
która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
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4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
6. Informację o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w
siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

8. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza
zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw transportu, liczący co najmniej 3
osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę
niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.

9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8, może być
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

10. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 9, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.

11. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw transportu.

12. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
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13. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

15. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

16. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się
odpowiednio ust. 5-14.

Art. 39.
1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz
zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:

1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i
materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

2) włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów
niszczących nawierzchnię drogi;

[3) poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych;]
<3) poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego

zezwolenia lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego;>
4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń

ostrzegawczo-zabezpieczających;
5) umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów;
6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe;
7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania

drogi;
8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;
9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi;
10) wypasania zwierząt gospodarskich;
11) rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw

promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem;
12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych.

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i
naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz urządzeń
służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej
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oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z
eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczeństwa na to pozwalają.

2. (uchylony).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego
zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli
ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do
utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu drogi.

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji,
sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora,
że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu
budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego
prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urządzenia.

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie
65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego
organu organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które
przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o
którym mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pienieżnej, o której mowa w
ust. 3b, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy.
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu,

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować

kanał technologiczny w pasie drogowym:
1) dróg krajowych;
2) pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia

informacji, o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem
kanału technologicznego.
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6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo
o pozwoleniu na budowę dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zarządca drogi zamieszcza
na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub
przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału
technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE".

6b. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału
technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany
zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie
udostępniono tego kanału innym podmiotom.

6c. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa
drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne
zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego w
przypadku przebudowy drogi byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie
niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie następuje
przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 6a.

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego
udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE
informację o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego.

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na
obszarze jego właściwości.

7. Zarządca drogi udostępnia kanały technologiczne za opłatą, w drodze umowy dzierżawy
lub najmu, na zasadach określonych w ust. 7a-7f.

7a. Zarządca drogi zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na właściwej dla niego
stronie podmiotowej informację o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego,
podając lokalizację kanału, zakres wolnych zasobów w kanale, jego podstawowe
parametry techniczne, termin i miejsce składania ofert, wymagania formalne dotyczące
ofert oraz kryteria wyboru w przypadku złożenia ofert przekraczających zakres wolnych
zasobów, z uwzględnieniem ust. 7e.

7b. Informację, o której mowa w ust. 7a, zarządca drogi zamieszcza także w przypadku, gdy
przed ogłoszeniem zamiaru udostępnienia kanału technologicznego wpłynie do niego
wniosek o udostępnienie tego kanału. W przypadku gdy do zarządcy drogi wpłynie
pierwszy wniosek o udostępnienie kanału technologicznego, ogłoszenie jest publikowane
nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku.

7c. Zarządca drogi jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o której mowa w ust. 7a i 7b,
zawiadamia o tym fakcie Prezesa UKE. Prezes UKE niezwłocznie zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o ogłoszeniu,
wraz z odesłaniem do strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której informacja
została opublikowana. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia
zamieszczenia informacji przez zarządcę drogi.

7d. Zarządca drogi jest obowiązany zawrzeć umowę dzierżawy lub najmu kanału
technologicznego najpóźniej w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin
składania ofert.
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7e. W przypadku gdy z powodu braku wolnych zasobów w kanale technologicznym jest
niemożliwe uwzględnienie wszystkich ofert na udostępnienie tego kanału, zarządca drogi
dokonuje wyboru podmiotu, któremu udostępnia kanał technologiczny, stosując kryteria
wyboru określone w informacji, o której mowa w ust. 7a, przestrzegając zasad
przejrzystości, równego traktowania zainteresowanych podmiotów, a także
pierwszeństwa dla umieszczania w kanale technologicznym linii światłowodowych
przeznaczonych na potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.

7f. Za udostępnienie kanału technologicznego pobiera się opłaty w wysokości określonej w
umowie, przy czym opłaty te są ustalane na poziomie kosztów budowy i utrzymania
kanału. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i
energetycznych oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym.

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów
technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze
umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o
zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o
koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Art. 40a.
[1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, z wyłączeniem opłaty elektronicznej, art. 13f ust. 1 i

art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13g ust. 1, art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a
ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12, a także opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie
art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7, są przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek
samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.]

<1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, z wyłączeniem opłaty elektronicznej, w art. 13f
ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a
ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12, a także opłaty z tytułu umów zawieranych na
podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 są przekazywane odpowiednio do budżetów
jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.>

1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty pobierane
przez partnera prywatnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1,
oraz opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ust. 1, stanowią przychody partnera
prywatnego.

1b. W przypadku powierzenia drogowej spółce specjalnego przeznaczenia pobierania opłat,
o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mogą one stanowić przychód tej spółki, jeżeli
umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych
spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.

[2. Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych, których trasa przebiega przez granicę
państwa, określone w art. 13c ust. 1 pkt 2, i kary, o których mowa w art. 13g ust. 1,
dotyczące tych pojazdów, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1.]

3. Środki z opłat i kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane w
terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły,
na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub
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przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych
oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.

4. Środki z opłat elektronicznych są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu
Drogowego, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg krajowych objętych opłatami
elektronicznymi, budowę dróg krajowych oraz wynagrodzenie dla operatora.

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym
tryb dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych,

2) tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, o których
mowa w art. 13k ust. 1 i 2, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego

- mając na uwadze sprawny pobór opłat elektronicznych od użytkowników, efektywną
obsługę Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
oraz technologię wykorzystaną w systemie elektronicznego poboru opłat elektronicznych.

[Art. 40b.
1. Osoby upoważnione przez naczelnika urzędu celnego są uprawnione do kontroli

pojazdów wykonujących międzynarodowy transport drogowy w zakresie masy, nacisków
osi lub wymiarów określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub wymiarów
pojazdów naczelnicy urzędów celnych pobierają opłaty ustalone zgodnie z art. 13c ust. 4
i wymierzają kary pieniężne ustalone zgodnie z art. 13g ust. 2.

3. Urzędy celne otrzymują prowizję od pobranych opłat i kar pieniężnych.
4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość prowizji, o której
mowa w ust. 3, oraz sposób jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad. Wysokość prowizji jest uzależniana od wysokości pobranych
opłat.

Art. 40c.
1. W przypadku stwierdzenia, że pojazd przekracza dopuszczalną masę całkowitą, naciski

osi, wymiary lub przejazd pojazdu odbywa się bez zezwolenia wymaganego przepisami o
ruchu drogowym, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariusz Policji
mają prawo wymierzania i pobierania kary pieniężnej, ustalonej zgodnie z art. 13g ust. 2.

2. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie
do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który karę tę wymierzył, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.]

[Art. 40d.
1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2 i w art.

40 ust. 3, opłat wynikających z umów zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7
oraz kar pieniężnych określonych w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40
ust. 12 pobiera się odsetki ustawowe.

2. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3 wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty
określone w art. 13f ust. 1 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust.
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1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu
ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.

3. Obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust.
3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2
oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.]

<Art. 40d.
1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa w art. 40 ust. 3,

opłat wynikających z umów zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 oraz
kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40
ust. 12, pobiera się odsetki ustawowe.

2. Opłaty, o których mowa w art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty, o
których mowa w art. 13f ust. 1, oraz kary pieniężne, o których mowa w art. 13k ust.
1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę podlegają
przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3, oraz
kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art.
40 ust. 12, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.>

[Art. 41.
1. Koszty związane z określeniem tras przejazdu oraz przystosowaniem odcinków dróg do

przejazdu pojazdów nienormatywnych pokrywa dokonujący tych przejazdów.
2. Koszty związane z:

1) określeniem tras przejazdu - ustala organ właściwy do wydania zezwolenia na
przejazd pojazdu nienormatywnego;

2) przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych, z
wyjątkiem kosztów dostaw, usług i robót wskazanych w zezwoleniu na przejazd
pojazdem nienormatywnym, wykonywanych przez dokonującego przejazdu pojazdem
nienormatywnym lub na jego rzecz przez odpowiednie podmioty - ustala właściwy
zarządca drogi.

3. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, określa sposób
ustalania kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich pokrywania przez
dokonującego przejazdu pojazdem nienormatywnym, mając na uwadze długość przejazdu
i stopień przystosowania trasy przejazdu.

4. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg
krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
osi napędowej do 11,5 t, mając na uwadze stan techniczny dróg oraz ochronę dróg przed
zniszczeniem.

5. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg
krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
ruchu tranzytowego.
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6. Drogi inne niż określone na podstawie ust. 4 i 5 stanowią sieć dróg, po których mogą
poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.]

<Art. 41.
1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się
pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,

2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym
nacisku pojedynczej osi do 8 t

– mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi

powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się
pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.>

[ZAŁĄCZNIK Nr 1
WIELKOŚCI PARAMETRÓW ORAZ STAWKI OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 13C

UST. 1 PKT 1

Lp.  Wyszczególnienie  Stawka opłaty
w zł za 1 km

1  2  3
1  Za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem

za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość
 0,15

2  Za przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:

 a) od wartości dopuszczalnej 4,00 m do 4,50 m włącznie  0,15

 b) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,10 m ponad 4,50 m  0,20

3  Za przekroczenie szerokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:

 a) od wartości dopuszczalnej 2,55 m do 3,20 m szerokości
   pojazdu włącznie

 0,20

 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie  0,45

 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m  0,40

4  Za przekroczenie szerokości pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju
furgon, jeżeli jego ściany są zaopatrzone w izolację termiczną, a grubość
ściany bocznej wraz z izolacją termiczną jest nie mniejsza niż 45 mm:

 a) od wartości dopuszczalnej 2,60 m do 3,20 m szerokości
   pojazdu włącznie

 0,20

 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie  0,45
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 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m  0,40

5  Za przekroczenie szerokości pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z
maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej lub pojazdów tych wraz z
ładunkiem:

 a) od wartości dopuszczalnej 3,00 m do 3,20 m szerokości
   pojazdu włącznie

 0,20

 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie  0,45

 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m  0,40

6  Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t:

  1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

     a) do 8,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 8,0 t do 8,5 t  0,50

     c) powyżej 8,5 t do 9,0 t  1,10

     d) powyżej 9,0 t do 9,5 t  1,80

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5
       t dodatkowo

 1,30

  2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

     a) do 8,8 t włącznie  0,00

     b) powyżej 8,8 t do 9,3 t  0,50

     c) powyżej 9,3 t do 9,8 t  1,10

     d) powyżej 9,8 t do 10,3 t  1,80

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       10,3 t dodatkowo

 1,30

  3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 13,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 13,0 t do 14,0 t  0,50
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     c) powyżej 14,0 t do 15,0 t  1,20

     d) powyżej 15,0 t do 16,0 t  2,10

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       16,0 t dodatkowo

 1,80

  4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 14,5 t włącznie  0,00

     b) powyżej 14,5 t do 15,5 t  0,70

     c) powyżej 15,5 t do 16,5 t  1,70

     d) powyżej 16,5 t do 17,5 t  2,80

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       17,5 t dodatkowo

 2,20

  5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 19,5 t włącznie  0,00

     b) powyżej 19,5 t do 21,0 t  1,00

     c) powyżej 21,0 t do 22,5 t  2,20

     d) powyżej 22,5 t do 24,0 t  3,70

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       24,0 t dodatkowo

 2,90

  6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 21,8 t włącznie  0,00

     b) powyżej 21,8 t do 23,3 t  1,20

     c) powyżej 23,3 t do 24,8 t  2,70

     d) powyżej 24,8 t do 26,3 t  4,50

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej  3,50
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       26,3 t dodatkowo

  7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o
    nacisku osi:

     a) do 8,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 8,0 t do 8,5 t  0,25

     c) powyżej 8,5 t do 9,0 t  0,60

     d) powyżej 9,0 t do 9,5 t  1,00

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5
       t dodatkowo

 0,75

  8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 13,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 13,0 t do 14,0 t  0,30

     c) powyżej 14,0 t do 15,0 t  0,65

     d) powyżej 15,0 t do 16,0 t  1,10

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       16,0 t dodatkowo

 0,90

  9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

     a) do 14,5 t włącznie  0,00

     b) powyżej 14,5 t do 15,5 t  0,40

     c) powyżej 15,5 t do 16,5 t  0,85

     d) powyżej 16,5 t do 17,5 t  1,45

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       17,5 t dodatkowo

 1,20

 10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest
    wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie
    pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie
    przekracza 7,6 t, o sumie nacisków osi:
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     a) do 15,2 t włącznie  0,00

     b) powyżej 15,2 t do 16,2 t  0,40

     c) powyżej 16,2 t do 17,2 t  0,85

     d) powyżej 17,2 t do 18,2 t  1,45

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       18,2 t dodatkowo

 1,20

 11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż
    1,3 m o nacisku na oś składową*):

     a) do 6,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 6,0 t do 6,5 t  0,30

     c) powyżej 6,5 t do 7,0 t  0,60

     d) powyżej 7,0 t do 7,5 t  1,00

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 7,5
       t dodatkowo

 0,80

 12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m
    o nacisku na oś składową*):

     a) do 6,5 t włącznie  0,00

     b) powyżej 6,5 t do 7,0 t  0,30

     c) powyżej 7,0 t do 7,5 t  0,70

     d) powyżej 7,5 t do 8,0 t  1,20

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0
       t dodatkowo

 1,00

7  Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 10,0 t:

  1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

     a) do 10,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 10,0 t do 10,5 t  0,40

     c) powyżej 10,5 t do 11,0 t  0,90
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     d) powyżej 11,0 t do 11,5 t  1,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       11,5 t dodatkowo

 0,90

  2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

     a) do 11,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 11,0 t do 11,5 t  0,40

     c) powyżej 11,5 t do 12,0 t  0,90

     d) powyżej 12,0 t do 12,5 t  1,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       12,5 t dodatkowo

 0,90

  3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 14,4 t włącznie  0,00

     b) powyżej 14,4 t do 15,4 t  0,50

     c) powyżej 15,4 t do 16,4 t  1,00

     d) powyżej 16,4 t do 17,4 t  1,70

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       17,4 t dodatkowo

 1,10

  4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 16,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 16,0 t do 17,0 t  0,60

     c) powyżej 17,0 t do 18,0 t  1,20

     d) powyżej 18,0 t do 19,0 t  1,90

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       19,0 t dodatkowo

 1,60
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  5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 21,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 21,0 t do 22,5 t  0,60

     c) powyżej 22,5 t do 24,0 t  1,60

     d) powyżej 24,0 t do 25,5 t  2,50

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       25,5 t dodatkowo

 1,60

  6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 24,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 24,0 t do 25,5 t  0,90

     c) powyżej 25,5 t do 27,0 t  1,80

     d) powyżej 27,0 t do 28,5 t  2,80

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       28,5 t dodatkowo

 1,80

  7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o
    nacisku osi:

     a) do 10 t włącznie  0,00

     b) powyżej 10,0 t do 10,5 t  0,25

     c) powyżej 10,5 t do 11,0 t  0,60

     d) powyżej 11,0 t do 11,5 t  0,95

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       11,5 t dodatkowo

 0,65

  8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 14,4 t włącznie  0,00

     b) powyżej 14,4 t do 15,4 t  0,20



- 58 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

     c) powyżej 15,4 t do 16,4 t  0,45

     d) powyżej 16,4 t do 17,4 t  0,70

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       17,4 t dodatkowo

 0,40

  9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

     a) do 16,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 16,0 t do 17,0 t  0,25

     c) powyżej 17,0 t do 18,0 t  0,60

     d) powyżej 18,0 t do 19,0 t  0,90

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       19,0 t dodatkowo

 0,75

 10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest
    wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie
    pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie
    przekracza 8,5 t, o sumie nacisków osi:

     a) do 17,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 17,0 t do 18,0 t  0,25

     c) powyżej 18,0 t do 19,0 t  0,60

     d) powyżej 19,0 t do 20,0 t  0,90

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       20,0 t dodatkowo

 0,75

 11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż
    1,3 m o nacisku na oś składową*):

     a) do 6,5 t włącznie  0,00

     b) powyżej 6,5 t do 7,0 t  0,30

     c) powyżej 7,0 t do 7,5 t  0,60

     d) powyżej 7,5 t do 8,0 t  0,90
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     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0
       t dodatkowo

 0,60

 12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m
    o nacisku na oś składową*):

     a) do 7,3 t włącznie  0,00

     b) powyżej 7,3 t do 7,8 t  0,30

     c) powyżej 7,8 t do 8,3 t  0,60

     d) powyżej 8,3 t do 8,8 t  0,90

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,8
       t dodatkowo

 0,60

8  Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 11,5 t:

  1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

     a) do 10,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 10,0 t do 10,5 t  0,10

     c) powyżej 10,5 t do 11,0 t  0,30

     d) powyżej 11,0 t do 11,5 t  0,50

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       11,5 t dodatkowo

 0,40

  2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

     a) do 11,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 11,0 t do 11,5 t  0,10

     c) powyżej 11,5 t do 12,0 t  0,30

     d) powyżej 12,0 t do 12,5 t  0,50

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       12,5 t dodatkowo

 0,40

  3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie
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    nacisków osi:

     a) do 16,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 16,0 t do 17,0 t  0,30

     c) powyżej 17,0 t do 18,0 t  0,50

     d) powyżej 18,0 t do 19,0 t  0,90

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       19,0 t dodatkowo

 0,70

  4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 18,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 18,0 t do 19,0 t  0,40

     c) powyżej 19,0 t do 20,0 t  0,80

     d) powyżej 20,0 t do 21,0 t  1,20

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       21,0 t dodatkowo

 0,60

  5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 21,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 21,0 t do 22,5 t  0,40

     c) powyżej 22,5 t do 24,0 t  0,90

     d) powyżej 24,0 t do 25,5 t  1,50

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       25,5 t dodatkowo

 0,90

  6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 24,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 24,0 t do 25,5 t  0,50
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     c) powyżej 25,5 t do 27,0 t  0,80

     d) powyżej 27,0 t do 28,5 t  1,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       28,5 t dodatkowo

 1,00

  7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o
    nacisku osi:

     a) do 11,5 t włącznie  0,00

     b) powyżej 11,5 t do 12,0 t  0,10

     c) powyżej 12,0 t do 12,5 t  0,25

     d) powyżej 12,5 t do 13,0 t  0,45

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       13,0 t dodatkowo

 0,30

  8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 16,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 16,0 t do 17,0 t  0,10

     c) powyżej 17,0 t do 18,0 t  0,20

     d) powyżej 18,0 t do 19,0 t  0,35

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       19,0 t dodatkowo

 0,25

  9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

     a) do 18,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 18,0 t do 19,0 t  0,10

     c) powyżej 19,0 t do 20,0 t  0,25

     d) powyżej 20,0 t do 21,0 t  0,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       21,0 t dodatkowo

 0,25

 10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
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    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest
    wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie
    pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie
    przekracza 9,5 t, o sumie nacisków osi:

     a) do 19,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 19,0 t do 20,0 t  0,10

     c) powyżej 20,0 t do 21,0 t  0,25

     d) powyżej 21,0 t do 22,0 t  0,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       22,0 t dodatkowo

 0,25

 11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż
    1,3 m o nacisku na oś składową*):

     a) do 7,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 7,0 t do 7,5 t  0,20

     c) powyżej 7,5 t do 8,0 t  0,30

     d) powyżej 8,0 t do 8,5 t  0,60

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,5
       t dodatkowo

 0,40

 12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m
    o nacisku na oś składową*):

     a) do 8,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 8,0 t do 8,5 t  0,20

     c) powyżej 8,5 t do 9,0 t  0,30

     d) powyżej 9,0 t do 9,5 t  0,60

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5
       t dodatkowo

 0,40

9  Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej:

  1) przyczepy dwuosiowej:

     a) do 18,0 t włącznie  0,00



- 63 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

     b) powyżej 18,0 t do 23,0 t  0,50

     c) powyżej 23,0 t do 28,0 t  1,20

     d) powyżej 28,0 t do 38,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0
       t dodatkowo

 1,80

  2) przyczepy trzyosiowej:

     a) do 24,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 24,0 t do 29,0 t  0,50

     c) powyżej 29,0 t do 34,0 t  1,20

     d) powyżej 34,0 t do 44,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 44,0
       t dodatkowo

 1,80

  3) zespołu pojazdów składającego się z dwuosiowego lub
    trzyosiowego pojazdu samochodowego i trzyosiowej
    przyczepy:

     a) do 40,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 40,0 t do 50,0 t  0,50

     c) powyżej 50,0 t do 64,0 t  1,20

     d) powyżej 64,0 t do 80,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0
       t dodatkowo

 3,60

  4) zespołu pojazdów składającego się z trzyosiowego pojazdu
    samochodowego i dwuosiowej przyczepy:

     a) do 40,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 40,0 t do 50,0 t  0,50

     c) powyżej 50,0 t do 64,0 t  1,20

     d) powyżej 64,0 t do 80,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0
       t dodatkowo

 3,60

  5) pojazdu członowego składającego się z dwuosiowego
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    ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy:

     a) do 40,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 40,0 t do 50,0 t  0,50

     c) powyżej 50,0 t do 64,0 t  1,20

     d) powyżej 64,0 t do 80,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0
       t dodatkowo

 3,60

  6) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego
    ciągnika siodłowego i dwu- lub trzyosiowej naczepy:

     a) do 40,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 40,0 t do 50,0 t  0,50

     c) powyżej 50,0 t do 64,0 t  1,20

     d) powyżej 64,0 t do 80,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0
       t dodatkowo

 3,60

  7) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego
    ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy przewożącej
    40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym:

     a) do 44,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 44,0 t do 54,0 t  0,50

     c) powyżej 54,0 t do 68,0 t  1,20

     d) powyżej 68,0 t do 84,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 84,0
       t dodatkowo

 3,60

  8) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się
    z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej
    przyczepy:

     a) do 36,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 36,0 t do 46,0 t  0,50

     c) powyżej 46,0 t do 60,0 t  1,20

     d) powyżej 60,0 t do 76,0 t  2,40
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     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0
       t dodatkowo

 3,60

  9) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się
    z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy,
    jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy wynosi co
    najmniej 1,3 m:

     a) do 36,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 36,0 t do 46,0 t  0,50

     c) powyżej 46,0 t do 60,0 t  1,20

     d) powyżej 60,0 t do 76,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0
       t dodatkowo

 3,60

 10) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się
    z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy,
    jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy jest większa
    niż 1,8 m oraz jeżeli oś napędowa jest wyposażona w
    opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub
    równoważne:

     a) do 38,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 38,0 t do 48,0 t  0,50

     c) powyżej 48,0 t do 62,0 t  1,20

     d) powyżej 62,0 t do 78,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 78,0
       t dodatkowo

 3,60

 11) pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu
    silnikowego i przyczepy, zarejestrowanych po raz
    pierwszy przed dniem 13 marca 2003 r.:

     a) do 42,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 42,0 t do 52,0 t  0,50

     c) powyżej 52,0 t do 66,0 t  1,20

     d) powyżej 66,0 t do 82,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 82,0
       t dodatkowo

 3,60
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 12) dwuosiowego pojazdu samochodowego:

     a) do 18,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 18,0 t do 23,0 t  0,50

     c) powyżej 23,0 t do 28,0 t  1,20

     d) powyżej 28,0 t do 38,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0
       t dodatkowo

 1,80

 13) trzyosiowego pojazdu samochodowego:

     a) do 25,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 25,0 t do 30,0 t  0,50

     c) powyżej 30,0 t do 35,0 t  1,20

     d) powyżej 35,0 t do 45,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 45,0
       t dodatkowo

 1,80

 14) trzyosiowego pojazdu samochodowego o osi napędowej
    wyposażonej w opony bliźniacze i zawieszenie
    pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi
    napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a
    maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza
    9,5 t:

     a) do 26,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 26,0 t do 31,0 t  0,50

     c) powyżej 31,0 t do 36,0 t  1,20

     d) powyżej 36,0 t do 46,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 46,0
       dodatkowo

 1,80

 15) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami
    kierowanymi, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony
    bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne
    albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w
    opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi
    nie przekracza 9,5 t:

     a) do 32,0 t włącznie  0,00
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     b) powyżej 32,0 t do 37,0 t  0,50

     c) powyżej 37,0 t do 42,0 t  1,20

     d) powyżej 42,0 t do 52,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 52,0
       dodatkowo

 1,80

 16) trzyosiowego autobusu przegubowego:

     a) do 28,0 t włącznie  0,00

     b) powyżej 28,0 t do 33,0 t  0,50

     c) powyżej 33,0 t do 38,0 t  1,20

     d) powyżej 38,0 t do 48,0 t  2,40

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 48,0
       dodatkowo

 1,80

*) Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi składowych osi wielokrotnych
pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy
przekraczają dopuszczalne wartości, opłatę ustala się od każdego przekroczenia
oddzielnie.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WIELKOŚCI PARAMETRÓW ORAZ KAR PIENIĘŻNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
13G UST. 1

Lp.  Wyszczególnienie  Wysokość kary
w zł

1  2  3
1  Za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem

za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość
 120

2  Za przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:

 a) od wartości dopuszczalnej 4,00 m do 4,50 m włącznie  120

 b) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,10 m ponad 4,50 m  160

3  Za przekroczenie szerokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:

 a) od wartości dopuszczalnej 2,55 m do 3,20 m szerokości
   pojazdu włącznie

 160

 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie  360
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 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m  320

4  Za przekroczenie szerokości pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju
furgon, jeżeli jego ściany są zaopatrzone w izolację termiczną, a grubość
ściany bocznej wraz z izolacją termiczną jest nie mniejsza niż 45 mm:

 a) od wartości dopuszczalnej 2,60 m do 3,20 m szerokości
   pojazdu włącznie

 160

 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie  360

 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m  320

5  Za przekroczenie szerokości pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z
maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej lub pojazdów tych wraz z
ładunkiem:

 a) od wartości dopuszczalnej 3,00 m do 3,20 m szerokości
   pojazdu włącznie

 160

 b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie  360

 c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m  320

6  Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t:

  1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

     a) do 8,0 t włącznie      0

     b) powyżej 8,0 t do 8,5 t    600

     c) powyżej 8,5 t do 9,0 t  1.320

     d) powyżej 9,0 t do 9,5 t  2.160

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5
       t dodatkowo

 1.560

  2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

     a) do 8,8 t włącznie      0

     b) powyżej 8,8 t do 9,3 t    600

     c) powyżej 9,3 t do 9,8 t  1.320

     d) powyżej 9,8 t do 10,3 t  2.160

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej  1.560
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       10,3 t dodatkowo

  3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 13,0 t włącznie      0

     b) powyżej 13,0 t do 14,0 t    600

     c) powyżej 14,0 t do 15,0 t  1.440

     d) powyżej 15,0 t do 16,0 t  2.520

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       16,0 t dodatkowo

 2.160

  4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 14,5 t włącznie      0

     b) powyżej 14,5 t do 15,5 t    840

     c) powyżej 15,5 t do 16,5 t  2.040

     d) powyżej 16,5 t do 17,5 t  3.360

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       17,5 t dodatkowo

 2.640

  5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 19,5 t włącznie      0

     b) powyżej 19,5 t do 21,0 t  2.000

     c) powyżej 21,0 t do 22,5 t  4.400

     d) powyżej 22,5 t do 24,0 t  7.400

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       24,0 t dodatkowo

 5.800

  6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie
    nacisków osi:
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     a) do 21,8 t włącznie      0

     b) powyżej 21,8 t do 23,3 t  2.400

     c) powyżej 23,3 t do 24,8 t  5.400

     d) powyżej 24,8 t do 26,3 t  9.000

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       26,3 t dodatkowo

 7.000

  7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o
    nacisku osi:

     a) do 8,0 t włącznie      0

     b) powyżej 8,0 t do 8,5 t    300

     c) powyżej 8,5 t do 9,0 t    720

     d) powyżej 9,0 t do 9,5 t  1.200

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5
       t dodatkowo

   900

  8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 13,0 t włącznie      0

     b) powyżej 13,0 t do 14,0 t    360

     c) powyżej 14,0 t do 15,0 t    780

     d) powyżej 15,0 t do 16,0 t  1.320

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       16,0 t dodatkowo

 1.080

  9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

     a) do 14,5 t włącznie      0

     b) powyżej 14,5 t do 15,5 t    480

     c) powyżej 15,5 t do 16,5 t  1.020

     d) powyżej 16,5 t do 17,5 t  1.740
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     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       17,5 t dodatkowo

 1.440

 10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest
    wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie
    pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie
    przekracza 7,6 t, o sumie nacisków osi:

     a) do 15,2 t włącznie      0

     b) powyżej 15,2 t do 16,2 t    480

     c) powyżej 16,2 t do 17,2 t  1.020

     d) powyżej 17,2 t do 18,2 t  1.740

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       18,2 t dodatkowo

 1.440

 11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż
    1,3 m o nacisku na oś składową*):

     a) do 6,0 t włącznie      0

     b) powyżej 6,0 t do 6,5 t    360

     c) powyżej 6,5 t do 7,0 t    720

     d) powyżej 7,0 t do 7,5 t  1.200

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 7,5
       t dodatkowo

   960

 12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m
    o nacisku na oś składową*):

     a) do 6,5 t włącznie      0

     b) powyżej 6,5 t do 7,0 t    360

     c) powyżej 7,0 t do 7,5 t    840

     d) powyżej 7,5 t do 8,0 t  1.440

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0
       t dodatkowo

 1.200
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7  Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 10,0 t:

  1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

     a) do 10,0 t włącznie      0

     b) powyżej 10,0 t do 10,5 t    480

     c) powyżej 10,5 t do 11,0 t  1.080

     d) powyżej 11,0 t do 11,5 t  1.680

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       11,5 t dodatkowo

 1.080

  2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

     a) do 11,0 t włącznie      0

     b) powyżej 11,0 t do 11,5 t    480

     c) powyżej 11,5 t do 12,0 t  1.080

     d) powyżej 12,0 t do 12,5 t  1.680

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       12,5 t dodatkowo

 1.080

  3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 14,4 t włącznie      0

     b) powyżej 14,4 t do 15,4 t    600

     c) powyżej 15,4 t do 16,4 t  1.200

     d) powyżej 16,4 t do 17,4 t  2.040

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       17,4 t dodatkowo

 1.320

  4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 16,0 t włącznie      0
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     b) powyżej 16,0 t do 17,0 t    720

     c) powyżej 17,0 t do 18,0 t  1.440

     d) powyżej 18,0 t do 19,0 t  2.280

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       19,0 t dodatkowo

 1.920

  5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 21,0 t włącznie      0

     b) powyżej 21,0 t do 22,5 t  1.200

     c) powyżej 22,5 t do 24,0 t  3.200

     d) powyżej 24,0 t do 25,5 t  5.000

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       25,5 t dodatkowo

 3.200

  6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 24,0 t włącznie      0

     b) powyżej 24,0 t do 25,5 t  1.800

     c) powyżej 25,5 t do 27,0 t  3.600

     d) powyżej 27,0 t do 28,5 t  5.600

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       28,5 t dodatkowo

 3.600

  7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o
    nacisku osi:

     a) do 10 t włącznie      0

     b) powyżej 10,0 t do 10,5 t    300

     c) powyżej 10,5 t do 11,0 t    720

     d) powyżej 11,0 t do 11,5 t  1.140

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej    780
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       11,5 t dodatkowo

  8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 14,4 t włącznie    0

     b) powyżej 14,4 t do 15,4 t  240

     c) powyżej 15,4 t do 16,4 t  540

     d) powyżej 16,4 t do 17,4 t  840

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       17,4 t dodatkowo

 480

  9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

     a) do 16,0 t włącznie      0

     b) powyżej 16,0 t do 17,0 t    300

     c) powyżej 17,0 t do 18,0 t    720

     d) powyżej 18,0 t do 19,0 t  1.080

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       19,0 t dodatkowo

   900

 10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest
    wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie
    pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie
    przekracza 8,5 t, o sumie nacisków osi:

     a) do 17,0 t włącznie      0

     b) powyżej 17,0 t do 18,0 t    300

     c) powyżej 18,0 t do 19,0 t    720

     d) powyżej 19,0 t do 20,0 t  1.080

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       20,0 t dodatkowo

   900

 11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż
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    1,3 m o nacisku na oś składową*):

     a) do 6,5 t włącznie      0

     b) powyżej 6,5 t do 7,0 t    360

     c) powyżej 7,0 t do 7,5 t    720

     d) powyżej 7,5 t do 8,0 t  1.080

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,0
       t dodatkowo

   720

 12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m
    o nacisku na oś składową*):

     a) do 7,3 t włącznie      0

     b) powyżej 7,3 t do 7,8 t    360

     c) powyżej 7,8 t do 8,3 t    720

     d) powyżej 8,3 t do 8,8 t  1.080

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,8
       t dodatkowo

   720

8  Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest
dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 11,5 t:

  1) dla pojedynczej osi nienapędowej o nacisku osi:

     a) do 10,0 t włącznie    0

     b) powyżej 10,0 t do 10,5 t  120

     c) powyżej 10,5 t do 11,0 t  360

     d) powyżej 11,0 t do 11,5 t  600

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       11,5 t dodatkowo

 480

  2) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    mniejszej niż 1,0 m o sumie nacisków osi:

     a) do 11,0 t włącznie    0

     b) powyżej 11,0 t do 11,5 t  120
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     c) powyżej 11,5 t do 12,0 t  360

     d) powyżej 12,0 t do 12,5 t  600

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       12,5 t dodatkowo

 480

  3) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,0 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 16,0 t włącznie      0

     b) powyżej 16,0 t do 17,0 t    360

     c) powyżej 17,0 t do 18,0 t    600

     d) powyżej 18,0 t do 19,0 t  1.080

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       19,0 t dodatkowo

   840

  4) dla podwójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    mniejszej niż 1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 18,0 t włącznie      0

     b) powyżej 18,0 t do 19,0 t    480

     c) powyżej 19,0 t do 20,0 t    960

     d) powyżej 20,0 t do 21,0 t  1.440

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       21,0 t dodatkowo

   720

  5) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi nie
    większej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 21,0 t włącznie      0

     b) powyżej 21,0 t do 22,5 t    480

     c) powyżej 22,5 t do 24,0 t  1.080

     d) powyżej 24,0 t do 25,5 t  1.800

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       25,5 t dodatkowo

 1.080
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  6) dla potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep, przy odległości pomiędzy osiami składowymi
    większej niż 1,3 m i nie większej niż 1,4 m o sumie
    nacisków osi:

     a) do 24,0 t włącznie      0

     b) powyżej 24,0 t do 25,5 t    600

     c) powyżej 25,5 t do 27,0 t    960

     d) powyżej 27,0 t do 28,5 t  1.680

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,5 t powyżej
       28,5 t dodatkowo

 1.200

  7) dla pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych o
    nacisku osi:

     a) do 11,5 t włącznie    0

     b) powyżej 11,5 t do 12,0 t  120

     c) powyżej 12,0 t do 12,5 t  300

     d) powyżej 12,5 t do 13,0 t  540

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej
       13,0 t dodatkowo

 360

  8) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1 m i mniejszej niż 1,3 m o sumie nacisków osi:

     a) do 16,0 t włącznie    0

     b) powyżej 16,0 t do 17,0 t  120

     c) powyżej 17,0 t do 18,0 t  240

     d) powyżej 18,0 t do 19,0 t  420

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t
       powyżej 19,0 t dodatkowo

 300

  9) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m o sumie nacisków osi:

     a) do 18,0 t włącznie    0

     b) powyżej 18,0 t do 19,0 t  120
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     c) powyżej 19,0 t do 20,0 t  300

     d) powyżej 20,0 t do 21,0 t  480

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       21,0 t dodatkowo

 300

 10) dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie mniejszej niż
    1,3 m i mniejszej niż 1,8 m, jeżeli oś napędowa jest
    wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie
    pneumatyczne, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie
    przekracza 9,5 t, o sumie nacisków osi:

     a) do 19,0 t włącznie    0

     b) powyżej 19,0 t do 20,0 t  120

     c) powyżej 20,0 t do 21,0 t  300

     d) powyżej 21,0 t do 22,0 t  480

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 1,0 t powyżej
       22,0 t dodatkowo

 300

 11) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi nie większej niż
    1,3 m o nacisku na oś składową*):

     a) do 7,0 t włącznie    0

     b) powyżej 7,0 t do 7,5 t  240

     c) powyżej 7,5 t do 8,0 t  360

     d) powyżej 8,0 t do 8,5 t  720

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 8,5
       t dodatkowo

 480

 12) dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i
    naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy, przy
    odległości pomiędzy osiami składowymi większej niż 1,3 m
    o nacisku na oś składową*):

     a) do 8,0 t włącznie    0

     b) powyżej 8,0 t do 8,5 t  240

     c) powyżej 8,5 t do 9,0 t  360
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     d) powyżej 9,0 t do 9,5 t  720

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,5 t powyżej 9,5
       t dodatkowo

 480

9  Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej:

  1) przyczepy dwuosiowej:

     a) do 18,0 t włącznie      0

     b) powyżej 18,0 t do 23,0 t    600

     c) powyżej 23,0 t do 28,0 t  1.440

     d) powyżej 28,0 t do 38,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0
       t dodatkowo

 2.160

  2) przyczepy trzyosiowej:

     a) do 24,0 t włącznie      0

     b) powyżej 24,0 t do 29,0 t    600

     c) powyżej 29,0 t do 34,0 t  1.440

     d) powyżej 34,0 t do 44,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 44,0
       t dodatkowo

 2.160

  3) zespołu pojazdów składającego się z dwuosiowego lub
    trzyosiowego pojazdu samochodowego i trzyosiowej
    przyczepy:

     a) do 40,0 t włącznie      0

     b) powyżej 40,0 t do 50,0 t    600

     c) powyżej 50,0 t do 64,0 t  1.440

     d) powyżej 64,0 t do 80,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0
       t dodatkowo

 4.320

  4) zespołu pojazdów składającego się z trzyosiowego pojazdu
    samochodowego i dwuosiowej przyczepy:

     a) do 40,0 t włącznie      0
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     b) powyżej 40,0 t do 50,0 t    600

     c) powyżej 50,0 t do 64,0 t  1.440

     d) powyżej 64,0 t do 80,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0
       t dodatkowo

 4.320

  5) pojazdu członowego składającego się z dwuosiowego
    ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy:

     a) do 40,0 t włącznie      0

     b) powyżej 40,0 t do 50,0 t    600

     c) powyżej 50,0 t do 64,0 t  1.440

     d) powyżej 64,0 t do 80,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0
       t dodatkowo

 4.320

  6) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego
    ciągnika siodłowego i dwu- lub trzyosiowej naczepy:

     a) do 40,0 t włącznie      0

     b) powyżej 40,0 t do 50,0 t    600

     c) powyżej 50,0 t do 64,0 t  1.440

     d) powyżej 64,0 t do 80,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 80,0
       t dodatkowo

 4.320

  7) pojazdu członowego składającego się z trzyosiowego
    ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy przewożącej
    40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym:

     a) do 44,0 t włącznie      0

     b) powyżej 44,0 t do 54,0 t    600

     c) powyżej 54,0 t do 68,0 t  1.440

     d) powyżej 68,0 t do 84,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 84,0
       t dodatkowo

 4.320

  8) zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z
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    dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej
    przyczepy:

     a) do 36,0 t włącznie      0

     b) powyżej 36,0 t do 46,0 t    600

     c) powyżej 46,0 t do 60,0 t  1.440

     d) powyżej 60,0 t do 76,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0
       t dodatkowo

 4.320

  9) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z
    dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy,
    jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy wynosi
    co najmniej 1,3 m:

     a) do 36,0 t włącznie      0

     b) powyżej 36,0 t do 46,0 t    600

     c) powyżej 46,0 t do 60,0 t  1.440

     d) powyżej 60,0 t do 76,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 76,0
       t dodatkowo

 4.320

 10) pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z
    dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy,
    jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy jest większa
    niż 1,8 m oraz jeżeli oś napędowa jest wyposażona w
    opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub
    równoważne:

     a) do 38,0 t włącznie      0

     b) powyżej 38,0 t do 48,0 t    600

     c) powyżej 48,0 t do 62,0 t  1.440

     d) powyżej 62,0 t do 78,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 78,0
       t dodatkowo

 4.320

 11) pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu
    silnikowego i przyczepy, zarejestrowanych po raz
    pierwszy przed dniem 13 marca 2003 r.:

     a) do 42,0 t włącznie      0
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     b) powyżej 42,0 t do 52,0 t    600

     c) powyżej 52,0 t do 66,0 t  1.440

     d) powyżej 66,0 t do 82,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 10 t powyżej 82,0
       t dodatkowo

 4.320

 12) dwuosiowego pojazdu samochodowego:

     a) do 18,0 t włącznie      0

     b) powyżej 18,0 t do 23,0 t    600

     c) powyżej 23,0 t do 28,0 t  1.440

     d) powyżej 28,0 t do 38,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 38,0
       t dodatkowo

 2.160

 13) trzyosiowego pojazdu samochodowego:

     a) do 25,0 t włącznie      0

     b) powyżej 25,0 t do 30,0 t    600

     c) powyżej 30,0 t do 35,0 t  1.440

     d) powyżej 35,0 t do 45,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 45,0
       t dodatkowo

 2.160

 14) trzyosiowego pojazdu samochodowego o osi napędowej
    wyposażonej w opony bliźniacze i zawieszenie
    pneumatyczne lub równoważne albo jeżeli każda z osi
    napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a
    maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza
    9,5 t:

     a) do 26,0 t włącznie      0

     b) powyżej 26,0 t do 31,0 t    600

     c) powyżej 31,0 t do 36,0 t  1.440

     d) powyżej 36,0 t do 46,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 46,0
       dodatkowo

 2.160



- 83 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

 15) czteroosiowego pojazdu samochodowego z dwoma osiami
    kierowanymi, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony
    bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne
    albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w
    opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi
    nie przekracza 9,5 t:

     a) do 32,0 t włącznie      0

     b) powyżej 32,0 t do 37,0 t    600

     c) powyżej 37,0 t do 42,0 t  1.440

     d) powyżej 42,0 t do 52,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 52,0
       dodatkowo

 2.160

 16) trzyosiowego autobusu przegubowego:

     a) do 28,0 t włącznie      0

     b) powyżej 28,0 t do 33,0 t    600

     c) powyżej 33,0 t do 38,0 t  1.440

     d) powyżej 38,0 t do 48,0 t  2.880

     e) za każde rozpoczęte przekroczenie o 5 t powyżej 48,0
       dodatkowo

 2.160

 Za niedotrzymanie któregokolwiek z pozostałych warunków przejazdu
podanych w zezwoleniu

 1.000

]

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ O

KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.)

Art. 39b.
1. Środki Funduszu pochodzą z:

1) opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i;
2) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo

wolnych środków Funduszu w bankach;
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3) przychodów ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazanych ministrowi
właściwemu do spraw transportu przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu;

4) przychodów z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 3;
5) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
5a) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową

spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia,
nie stanowi inaczej;

5b) środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę,
jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi;

5c) środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;

6) płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i
eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

7) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg;

8) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
9) wpływów z opłat za specyfikacje warunków kwalifikacji wstępnej, o których mowa

w art. 42 ust. 2 pkt 2, oraz opłat za informacje o warunkach przetargu, o których
mowa w art. 48 ust. 2;

10) środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego;

11) wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego;

11a) inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku
pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546);

[11b) innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz.
1238 i Nr 192, poz. 1381), z zastrzeżeniem ust. 3;]

<11b) innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz wpływów z opłat określonych
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem
ust. 3;>

11c) dotacji z budżetu państwa;
11d) pożyczek z budżetu państwa;
12) darowizn i zapisów;
13) wpływów z innych środków publicznych;
14) wpływów z innych tytułów.
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2. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b, Bank Gospodarstwa Krajowego
wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na Funduszu.

3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego
przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK 
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia
1  2  3  4

I. Dokonanie czynności urzędowej

ust. 1-52 pominięte

53. Decyzja inna, niż wymieniona w
niniejszym załączniku, do której
mają zastosowanie przepisy
Kodeksu postępowania
administracyjnego

 10 zł  1) decyzja umarzająca postępowanie
lub wydawana w postępowaniu
odwoławczym albo w trybie
szczególnym
2) decyzja w sprawie przyznania
dodatku mieszkaniowego

 3) decyzja w sprawie dotacji
przedmiotowej na zadania w
dziedzinie rolnictwa

 4) decyzja wydana przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
ramach realizacji jego zadań w
zakresie telekomunikacji

 5) decyzja w sprawie skargi pasażera
lotniczego na naruszenie przez
przewoźnika lotniczego przepisów
rozporządzenia nr 261/2004/WE z
dnia 11 lutego 2004 r.
ustanawiającego wspólne zasady
odszkodowania i pomocy dla
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pasażerów w przypadku odmowy
przyjęcia na pokład albo odwołania
lub dużego opóźnienia lotów,
uchylającego rozporządzenie (EWG)
nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z
17.02.2004, s. 1)

 6) decyzja o przyznaniu zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej

<7) decyzja zwalniająca z
obowiązku uzyskania zezwolenia
na przejazd pojazdu
nienormatywnego,
wykonującego przejazd
w ramach pomocy humanitarnej
lub medycznej >

Części II-IV pominięte


