KARTA USŁUGI

EAD-06

Zezwolenie na przejazdy pojazdu
nienormatywnego
kat. I, kat. II - IV, kat. V

Wersja nr 12
Data zatwierdzenia
28.09.2021 r.

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1) Wypełniony wniosek w zależności od rodzaju zezwolenia z dowodem wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia, druk do pobrania z tablicy przy
pokoju nr 3 lub na stronie bip.zdit-koszalin.pl.
Kategoria
zezwolenia

Pojazdy nienormatywne
a)

I
a)

II - IV

b)
c)

d)
a)
V

b)

Drogi

o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej
masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych, o
szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne z
wyjątkiem
ekspresowych i
autostrad

o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej
nie większych od dopuszczalnych,
o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów,
o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

publiczne

o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej
większych od wymienionych w kategoriach I-IV,
o naciskach osi przekraczających wielkości
dopuszczalne;

2. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane drogą pocztową:
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

wyznaczona
trasa wskazana
w zezwoleniu

2)

Termin
ważności
w miesiącach

Opłaty
(zł)

Druk
wniosku

12

100

EAD-06-01

1
6
12

200
400
1200

24

2000

14 dni
na jednokrotny
przejazd
30 dni
na wielokrotny
przejazd

500

EAD-06-02

1600
EAD-06-03

Qn

W przypadku gdy dokumenty są składane osobiście:
Sekretariat Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Zgodnie z art. 63 § 3a KPA wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia
i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
4. OPŁATY SKARBOWE I INNE
1) Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku i dołączyć potwierdzenie wpłaty do formularza na przejazd pojazdu nienormatywnego na konto Zarządu
Dróg Transportu w Koszalinie nr 69 1140 2118 0000 2162 9500 1009.
2) Wysokość opłat zawarta jest w tabeli.
3) W kat. V – opłatę ustala się na podstawie wzoru:

𝑸𝒏 = 𝒑𝒋 + (𝒏 − 𝟏) x 𝟎, 𝟕 x 𝒑𝒋

w którym poszczególne symbole oznaczają:
𝑸𝒏 – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
𝒏 – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
𝒑𝒋 – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wynoszącą:
a) 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii V
i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b) 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1) Zezwolenia są wydawane na druku ścisłego zarachowania w formie decyzji administracyjnej.
2) Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w terminie:
a) dla kat. I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
b) dla kat. II -IV – 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
c) dla kat V – 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
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6. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej
doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
7. PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia
na przejazd pojazdu nienormatywnego.
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów
nienormatywnych.
4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
8. KONTAKT W SPRAWIE
Tel.:

94 311- 80-52,

94 311- 80-65,

94 311- 80-70,

94 311- 80-72,

94 311-80-74

Przyjmowanie klientów w pokoju nr 2 i 3 – budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
Opracował;
Sprawdził:
Zatwierdził:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Marta Kupczak
Marta Kupczak
Marta Kupczak
Marta Kupczak
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