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I. Nazwa sprawy: 

 
 

Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego. 
 

 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Biuro Obsługi Klienta 

parter, pok. nr 08                                                                Elektroniczna skrzynka podawcza 

tel.: (74) 865–75–53, fax: (74) 865–75–07                        dostępna pod adresem: 

Czas pracy: poniedziałek – piątek od 730 – 1530                 www.epuap.gov.pl    

                     

Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, w miejscu załatwienia sprawy oraz na 

stronach www.bip.powiat.klodzko.pl, www.epuap.gov.pl    

 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II lub III oraz 

dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 
 

IV. Opłaty: 

 

Zgodnie z art.64f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 

2012 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego: 

- 100zł za wydanie zezwolenia kategorii II (wyłącznie na okres 12 miesięcy); 

- 200zł za wydanie zezwolenia kategorii III na okres miesiąca; 

- 400zł za wydanie zezwolenia kategorii III na okres 6 miesięcy; 

- 1200zł za wydanie zezwolenia kategorii III na okres 12 miesięcy; 

- 2000zł za wydanie zezwolenia kategorii III na okres 24 miesięcy. 
 

V. Termin załatwiania: 

 

W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 
 

VI. Sposób załatwiania: 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 08 na parterze. 

Zezwolenie można odebrać osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 

w pokoju 07 na parterze lub może zostać wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku. 

Formularz wniosku jest dostępny w pokoju nr 07 oraz na stronie internetowej 

www.bip.powiat.klodzko.pl w dziale: Informacje publiczne powiatu, podstrona: Formularze.  
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VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1,  

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, parter, pokój nr 07.  
 

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

 

Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach, wykorzystania dróg w sposób                        

szczególny – Marek Górski, tel. 74 865 75 53, email:  m.gorski@powiat.klodzko.pl 

Czas pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 

IX. Podstawa prawna: 

 

1. Art. 64 – 64g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym; 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 

2012 roku w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 

marca 2012 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego. 

 

X. Tryb Odwoławczy: 

 

Brak. 
 

XI. Informacje dodatkowe: 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOOWYCH. 

Spełniając obowiązek RODO informujemy iż administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku jest Starosta Kłodzki z siedzibą w 

Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. Pełna informacja dotycząca 

przetwarzania danych przez wydział KTD znajduje się na stronie BIP urzędu (zakładka: 

Starostwo Powiatowe/Wydziały starostwa/Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych), link: http://powiatklodzki.skycms.com.pl/926/222/rodo-wydzial-ktd.html 

 

Karta obowiązuje od dnia 22.05.2019 r.  

Aktualizacja dnia 09.08.2021 r. 

 

Sporządził: Marek Górski 

Zatwierdził: Waldemar Pachuta 
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