STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl

KARTA USŁUGI

KD - 48 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU
NIENORMATYWNEGO KATEGORII II
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu
wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu
wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z
wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu
na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.
Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.
Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:
• o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od
dopuszczalnych,
• o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
• o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy.
KOGO DOTYCZY:

O wydanie zezwolenia może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba deklarująca wykonania w.w.
przejazdu.

CZAS REALIZACJI:

Zezwolenia kategorii II wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II na czas określony na przejazdy po drogach
publicznych pojazdu nienormatywnego.
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
OPŁATY:

Za wydanie zezwolenia kategorii II:
•

100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia należy dołączyć do wniosku o wydanie
zezwolenia.
Opłat można dokonać:
 w Kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce – parter, p.3,
 na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sokółce:
Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010
W tytule przelewu nalezy podać imię, nazwisko, PESEL adres oraz wskazać czego
opłata dotyczy
TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2016r. , poz.23 z późn.zm.),
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012, poz.
1137 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
22 czerwca 2012 w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
(Dz.U. z 2012r., poz.764).
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 26

Telefon

85 711 08 17

Fax

85 711 20 08

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKRTONICZNE:

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

