
Wymagane dokumenty 

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia wraz z dowodem uiszczenia opłaty za żądany 

rodzaj zezwolenia. 

Wniosek (do pobrania na stronie internetowej lub siedzibie Urzędu) 

Miejsce złożenia dokumentów 

Starostwo Powiatowe, ul. Małomłyńska 1; 86 – 300 Grudziądz 

Dokumenty możesz również wysłać pocztą na podany powyżej adres. 

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu: 

56 5 14 448 albo 56 45 14 430 

Opłaty 

Za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobierane są 

opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia16.02.2021 r. (Dz.U. z 2021 

r., poz.315) w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego: 

100 zł dla zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego 

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: 
Starostwo Powiatowe, ul. Małomłyńska 1; 86 – 300 Grudziądz 

94 9500 0008 0007 1198 2000 0013 
lub w Kasie Banku Spółdzielczego Oddział Łasin ul. Małomłyńska 1; 86 – 300 Grudziądz 

z dopiskiem "opłata za zezwolenie na przejazd nienormatywny" 

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł                    
za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić na rachunek bankowy: 

gminy – miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP oddz. I Grudziądz 
                 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 
lub w Kasie Banku Spółdzielczego Oddział Łasin, ul. Małomłyńska 1; 86 – 300 Grudziądz 

Za wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego pobierane są 

opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia16.02.2021 r. (Dz.U. z 2021 

r., poz.315) w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego: 

          200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres jednego miesiąca 

         400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy 

        1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy 

        2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy 

 
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: 

Starostwo Powiatowe, ul. Małomłyńska 1; 86 – 300 Grudziądz 



94 9500 0008 0007 1198 2000 0013 
lub w Kasie Banku Spółdzielczego Oddział Łasin ul. Małomłyńska 1; 86 – 300 Grudziądz 

z dopiskiem "opłata za zezwolenie na przejazd nienormatywny" 

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł                    
za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić na rachunek bankowy: 

gminy – miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP oddz. I Grudziądz 80 
1020 5040 0000 6802 0085 9595                                                                                                           

lub w Kasie Banku Spółdzielczego Oddział Łasin, ul. Małomłyńska 1; 86 – 300 Grudziądz 

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, 
zstępni, rodzeństwo. 

Termin i sposób załatwienia 

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 

3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.  

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 

ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 376 ze 

zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 

2021 r. poz. 735 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 180 ze 

zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2022 z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń 

na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212)  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości 

opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 

315)   

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem Starosty Powiatu Grudziądzkiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 



Inne informacje 

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego: 

1) Zezwolenie kategorii I 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.  

3) Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo 

miejsce rozpoczęcia przejazdu. 

 

Zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego: 

1) Zezwolenia kategorii II-IV 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.  

3) Zezwolenie wydaje: 

a) właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu 

starosta - w zakresie zezwoleń kategorii II; 

b) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - w zakresie zezwoleń kategorii III i 

IV. 

c) Zezwolenia kategorii II i III przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego. 

4) Zezwolenie kategorii III uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi 

dla zezwolenia kategorii II. 

5) W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę. 

6) Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, 

którym przejazd będzie wykonywany. 

 


