Zezwolenie na przejazd pojazdu NIENORMATYWNEGO KATEGORII I
Informacje:

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku wydaje zezwolenia na
przejazd pojazdu nienormatywnego:
- po określonej drodze powiatowej na terenie Powiatu Sanockiego
-kat I:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych
od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych
dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do
11,5 t.
- Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na
okres:
a) miesiąca
b) 6 miesięcy,
c) 12 miesięcy

Razem z zezwoleniem wydaje także jego wypis lub wypisy w
liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych
określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
Wymagane
dokumenty:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego kat. I.
2) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
Opłaty:
W kat. I:
-50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
-100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
-200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej
iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie
w tej kategorii (art.64a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo
o ruchu drogowym - (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 t. j.);

Opłaty:

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty
na konto:
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
16 1130 1105 0005 2483 5120 0001
W przypadku pełnomocnictwa – opłata skarbowa w wysokości
17 zł uiszczona na konto bankowe Urzędu Miasta Sanoka
85 8642 0002 2001 0060 4703 0001

Miejsce złożenia
dokumentów:

Punkt Obsługi Klienta w Powiatowym Zarządu Dróg w Sanoku, 38500 Sanok, Witkiewicza 8

Termin i sposób
załatwienia:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji
administracyjnej, w następujących terminach:
1) Zezwolenie kategorii I – wydaje się po uiszczeniu opłaty,
w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego
wydanie, zezwolenie obowiązuje na konkretną drogę,

Tryb odwoławczy:

Podstawa prawna:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia lub otrzymania odmowy. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

1) art. 64a ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 t. j.);
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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 366);
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie
zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z
2012 r., poz. 764);
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 r., poz.
951 t. j.);
5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256);

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1000 )

