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STAROSTWO 
POWIATOWE 
W ŻARACH 

 
 

 
Wydział komunikacji i Dróg Powiatowych 

 
 

 

 
Stanowisko: ds. Transportu 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Nr pokoju: 214 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 34 

Godziny urzędowania: Pon. 7.00 -16.00,  Wt.- Czw. 7.00-15.00, 

Pt. 7.00 – 14.00 

Osoba wykonująca usługę: Małgorzata Jabłońska 

Rodzaj usługi 
Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów 

nienormatywnych 

Opłaty 

1. Za przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie 
zezwolenia wydanego na czas nieokreślony 
wnioskodawca obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości: 
– 20 zł 
2. Za przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie 
zezwolenia wydanego na czas określony wnioskodawca 
obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości: 
- 10 zł/dzień – za przekroczenie dopuszczalnej szerokości 
pojazdu 
- 5 zł/dzień – za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną 
długość pojazdu 
Opłatę ustala się jako iloczyn liczby dni ważności zezwolenia 
i stawki opłaty dziennej. 
Opłata skarbowa: 
- 5 zł za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem 
(od każdej pełnej lub rozpoczętej strony) 
- 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub 
kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 
Opłaty należy uiścić na konto: 
1. Opłata za wydanie zezwolenia: 
Starostwo Powiatowe w Żarach 
Nr rachunku: 63102054600000500200060004 
2. Opłata skarbowa: 
Urząd Miejski w Żarach 
Nr rachunku: 91109025610000000642000089 

Do wniosku załączyć 
należy 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 
nienormatywnego na czas nieokreślony powinien 
zawierać dane: 
a) imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer 
telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego 



imieniu, a także numer identyfikacyjny w krajowym 
rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 
(REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego 
elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) 
wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego 
imieniu, jeżeli zostały nadane; 
b) markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu; 
c) szerokość pojazdu nienormatywnego. 
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 
nienormatywnego na czas określony powinien zawierać 
dane: 
a) o których mowa w ust. 1 pkt a; 
b) markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu; 
c) długość i szerokość pojazdu nienormatywnego. 
3. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez 
ustawowego lub statutowego przedstawiciela). 

Wzór wniosku pokój nr 214 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas 
określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych 
pojazdu nienormatywnego, którego długość jest większa od 
dopuszczalnej, określonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 
z późniejszymi zmianami), nie więcej niż 2 m, a szerokość 
nie przekracza 3,2 m, natomiast masa całkowita, naciski osi 
i wysokość pojazdu są normatywne. 
Zezwolenie to wydaje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas 
nieokreślony wydaje się na przejazdy po drogach 
publicznych nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, 
ciągnika rolniczego lub pojazdu specjalnego, których 
szerokość nie przekracza 3,5 m, natomiast masa całkowita, 
naciski osi, długość i wysokość są normatywne. 
Normatywne długości pojazdów: 
- pojazd samochodowy, z wyjątkiem autobusu – 12,00 m 
- przyczepy, z wyjątkiem naczepy – 12,00 m 
- pojazdu członowego – 16,50 m 
- zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 
18,75 m 

Uwagi 
Wymaganych opłat można dokonać w punkcie kasowym 
zlokalizowanym na parterze w budynku Starostwa. 

 


