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Wniosek o opinię  
 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 

2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych § 2 ustęp 1 stanowi, iż  „Pojazd 

nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: 

1) długość pojazdu – 23,00 m, 

2) szerokość – 3,20 m, 

3) wysokość – 4,50 m, 

4) masa całkowita – 60 t 

– powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie”. 

Od dnia 3 września 2018 roku – tj. wejścia w życie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, 

organy kontrole nakładają kary na podmioty świadczące usługi pilotażu pojazdów nienormatywnych 

w kwocie aż 3000 zł z powodu braku tablicy, o której stanowi § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia. 

Uprzejmie prosimy o opinię, czy zasadnym jest nakładanie kar na pilota pilotującego pojazd 

nienormatywny z powodu braku cytowanej powyżej tablicy, w sytuacji gdy pojazd nienormatywny 

nie przekracza normatywnej szerokości, a jedynym powodem jego nie normatywności jest np. 

przekroczona normatywna długość pojazdu. 



Przedmiotowa tablica – która nomen omen nie posiada żadnej homologacji ani certyfikacji, 

co więcej nie musi być odblaskowa, więc w praktyce świadczenia usług przejazdu pojazdami 

nienormatywnymi nocą jest zupełnie nieprzydatna, a jedynie powoduje zwiększone ryzyko na drodze, 

zawierać powinna informacje o szerokości pojazdu. 

 Powstaje zatem pytanie po co pilot ma informować innych użytkowników dróg, że pojazd 

nienormatywny ma normatywną = standardową szerokość ? 

Mając świadomość literalnego brzemienia przepisu par. 3 ust. 1 rozporządzenia, zdajemy 

sobie sprawę z zasady dura lex sed lex, jednakże jesteśmy przekonani, że nie jest celem Ministra 

Infrastruktury, aby nakładać kary „za niewinność”, co naszym zdaniem ma miejsce, gdy pilot 

otrzymuje karę 3000 zł za brak informacji o nieprzekraczaniu szerokości pojazdu nienormatywnego – 

bo do tego sprowadza się niezastosowanie tablicy przy normatywnej szerokości pojazdu 

nienormatywnego. 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o pilne podjęcie prac nad zmianami 

wymienionymi w petycji OSPTN wysłanej do Ministra Infrastruktury dnia 21 września 2018 roku w 

zakresie nowelizacji przepisów o tzw. transporcie ponadgabarytowym. 


