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Apel w sprawie honorowania prawomocnych decyzji 

administracyjnych w zakresie zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego 
 

21 czerwca 2021 roku członkowie OSPTN otrzymali wiadomość e-mail z 

oddziału GDDKIA we Wrocławiu, w której ze względu na awarię nawierzchni drogi w 

województwie dolnośląskim na autostradzie A4 kierunek na Zgorzelec/ 

Jędrzychowice/Olszyna 54+000- 54+100 km, oddział wnosi o anulowanie uzgodnień 

na przejazd wzdłuż autostrady A4. 

Wedle naszej najlepszej wiedzy ostateczna decyzja administracyjna nie może być 

„anulowana”, ani uchylona na podstawie jednostronnego oświadczenia woli. Mając na 

względzie zaplanowane łańcuchy dostaw oraz zobowiązania członków OSPTN 

apelujemy, aby oddział GDDKIA we Wrocławiu zapewnił przejezdność zgodnie z 

wcześniej wydanymi decyzjami administracyjnymi na podstawie art. 64 ustawy o ruchu 

drogowym. 

Ponadto, działając w imieniu członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracodawców Transportu Nienormatywnego pragnę wyrazić najszczersze 

ubolewanie, iż w tak trudnym momencie wynikającym z awarii nawierzchni drogi 

jednego z głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce, powołujemy się na literalne 

brzemiennie obowiązującego prawa. Nie mniej jednak, nasze prośby dotyczące zmian 

w zakresie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz uwolnienie ich spod 



reżimu Kodeksu Postępowania Administracyjnego były wielokrotnie ignorowane przez 

Ministerstwo Infrastruktury. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, albowiem nasz 

wniosek ma na celu wskazanie konkretnego stanu faktycznego potwierdzającego 

archaizm aktualnego prawa, który w tym przypadku doskwiera Wam - zarządcom dróg. 

Naszym zdaniem, ostateczna decyzja administracyjna może być uchylona na 

podstawie art. 161 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w ściśle określonych 

warunkach, wyłącznie przez Ministra. Jeżeli GDDKIA rozważa uchylenie 

prawomocnych zezwoleń oczekujemy, iż stanie się to zgodnie z obowiązującym 

prawem, tj. poprzez stosowną decyzję wydaną przez właściwego Ministra. Ponadto 

podajemy pod wątpliwość, aby nieznane bliżej uszkodzenie nawierzchni drogi na 

odcinku autostrady A4 (54+000- 54+100 km) stanowiło stan zagrażający życiu lub 

zdrowiu ludzkiemu albo miało zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej 

lub dla ważnych interesów Państwa. Tylko te warunki uzasadniałyby uchylenie 

zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych przez Ministra. 

Od kilku lat OSPTN kieruje swoje prośby, poparte licznymi skargami pracowników 

zarządców dróg, do Ministra Infrastruktury o liberalizację i cyfryzację systemu 

wydawania zezwoleń w Polsce. Niestety nasze prośby pozostają bez echa. Być może 

zmaterializowanie absurdów obowiązującego prawa na przedmiotowym przykładzie, 

w którym to najważniejszy zarządca dróg w Polsce (GDDKIA) staje się „niewolnikiem” 

prawomocnie wydanych decyzji administracyjnych, zachęci odpowiednie organy 

państwa do podjęcia prac na zmianą obowiązującego prawa. 

Jednocześnie w celu uniknięcia tego typu przypadków w przyszłości, apelujemy o 

wsparcie naszych działań, aby obecny system wydawania decyzji na przejazd pojazdu 

nienormatywnego w formie decyzji administracyjnej na drukach ścisłego zarachowania 

uległ jak najszybszej zmianie. 
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Prezes zarządu OSPTN – Łukasz Chwalczuk 
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