
 

 
KARTA USŁUGI 

 

KD.47 Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego  

 

 

 

 

 
 

STAROSTWO POWIATOWE W 

ŻYRARDOWIE 
UL. B. LIMANOWSKIEGO 45 

 

1.WYMAGANE DOKUMENTY: 

a)  wniosek o wydanie zezwolenia odpowiedniej  kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze 

powiatowej: 

-dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia; 

 

2.PODSTAWA PRAWNA: 

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(tj.  Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.); 

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.  Dz. U. z 2021, poz. 1923 z późn. zm.); 

-ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.450 z późn. zm.);    

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie 

zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 315); 

-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie 

pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629); 

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd 

pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 212); 

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.); 

 

3. OPŁATY: 

-za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości 

100,00 zł. 

-za wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty: 

- 200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca, 

- 400,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy; 

- 1.200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, 

- 2.000,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy 

Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa Powiatu Żyrardowskiego lub na numer rachunku bankowego: 

48 1600 1462 1808 7661 5000 0003 

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł opłata skarbowa. 

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa: 

63 1020 1026 0000 1702 0272 9325,bezpośrednio w kasie tego urzędu lub kasie Starostwa 

 

4.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMNETU I ODBIORU: 

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, pokój  nr 110 

 

5.KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych tel. 46 856 61 40 

e-mail: transport@powiat-zyrardowski.pl 

 

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty, w terminie  

- 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I i II.  

 

mailto:transport@powiat-zyrardowski.pl


7.TRYB ODWOŁAWCZY: 

Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 

57, 01-161 Warszawa za pośrednictwem  Starosty  Żyrardowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji stronie. 

 

8.UWAGI:  

 -termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia 

. 

9.ZAŁĄCZNIKI:  

- wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I i II. 
 

                  Opracowała:                                                                            Sprawdził:                                                       

               Wioleta Gawronek                                                                   Rafał Pasieka 

  Podinspektor w Wydziale Komunikacji                                 Dyrektor Wydziału Komunikacji 

         Transportu i Dróg Publicznych                                         Transportu  i Dróg Publicznych  

                                                                                                                                                                        

 

 


