KARTA INFORMACYJNA
Symbol komórki odpowiedzialnej

GK

U R Z Ą D G M I N Y BO J S Z O W Y
Referat Infrastruktury Technicznej i
Gospodarki Komunalnej
Numer procedury

5
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,
tel. 32/ 21-89-366 wew. 113, fax. 32/ 21-89-071

Nazwa procedury:

Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu
nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy

1.
2.
3.
4.

Podstawa prawna:

5.

6.

Wymagane dokumenty:

1.
2.

Opłaty:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.
U.
z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2014 r., poz.
1628
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów
nienormatywnych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Zgodnie z §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Gospodarki, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za
wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – pobiera się opłaty:
•
•
•

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.

Termin załatwienia:

Do 7 dniu roboczych od dnia złożenia wniosku wraz z uiszczeniem należnej opłaty.

Data aktualizacji: czerwiec 2015 r.

Sposób załatwienia sprawy;

Wydanie zezwolenia lub wypisu na przejazdy pojazdu nienormatywnego, kategorii
I.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Bojszowy
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej ul.
Gaikowa 35 43-220 Bojszowy
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
tel.21-89-366 wew. 113
II Piętro, pokój nr 10 - 11
Godziny urzędowania
Poniedziałek 7.30-17.00
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.00
Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

1.

Dodatkowe informacje:

2.
3.

Pliki do pobrania:

1.
2.

Data aktualizacji: czerwiec 2015 r.

Wójt Gminy Bojszowy wydaje zezwolenie / wypisy na przejazd pojazdu
nienormatywnego kategorii I w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego
w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w
zezwoleniu.
Zezwolenie / wypisy wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do
wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydane zezwolenie / wypisy.
Zezwolenie / wypisy wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku na
okres miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu
nienormatywnego.doc
WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu
nienormatywnego.pdf

