
ПОЛЬЩА. ПРОЇЗД ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТА ВЕЛИКОВАГОВИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

Для транспортних засобів, які перевищують максимально допустиму вагу та 

розміри, необхідно отримати спеціальне дозвіл від 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad(GDDKiA) 

(General Management of National Roads and Motorways) 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 

Tel: (+48 22) 375 88 88  

 

Дозвіл можливо замовити on-line за посиланням 

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-przedsiebiorcy. В переліку послуг необхідно 

вибрати розділ «Zezwolenia, koncesje, rejestry», а потім підрозділ «Zezwolenie na 

przejazd nienormatywny І-VII kategorii (usługa online)». 

 

Інформація про дозволи та штрафи у разі негабаритних перевезень 

 

Розмір штрафів: 

1) 1 500 zł - відсутність дозволу категорії I та II; 

2) 5 000 zł - відсутність дозволу категорії IІІ та VI; 

3) відсутність дозволу категорії VIІ: 

a) 500 zł - осьове навантаження, загальна вага або габарити 

транспортного засобу перевищують допустимі до 10%; 

b) 2 000 zł - осьове навантаження, загальна вага або габарити 

транспортного засобу перевищують допустимі від 10% до 20 %; 

c) 15 000 zł – в інших випадках. 

4) 5 000 zł - проїзд негабаритного транспортного засобу через міст або віадук 

здійснювався без підтвердження повідомлення керівництва доріг (категорія дозволів 

V і VI); 

5) 3 000 zł - проїзд негабаритного транспортного засобу через міст або віадук 

здійснювався в умовах, які не відповідали тим, що визначені керівництвом доріг; 

6) 6 000 zł - проїзд негабаритного транспортного засобу через міст або віадук 

мав місце, хоча керівництво доріг не давало на це згоди; 

7) 2 000 zł - умови виконання негабаритних перевезень не відповідають 

умовам, визначеним у категорії дозволу VII. 

№ 

п/п 
Категорія дозволу 

Негабаритні параметри 

транспортного засобу 

Дозволені дороги для 

транспортних засобів 

1 Категорія І – 

подільні вантажі 

 

 

Видає –  

дорожня адміністрація 

а) габарити та вага АТЗ не 

перевищують допустимі 

параметри 

b) навантаження на осі не 

перевищують 

допустимих для доріг з 

навантаженням до 11,5 т 

муніципальні, районі, 

обласні зазначені в 

дозволі 

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-przedsiebiorcy


на ведучу вісь 

2 Категорія ІІ – 

спеціальні або 

сільськогосподарські 

машини 

 

Видає – 

регіональний офіс 

«starostwo» 

а) довжина, висота та вага 

автомобіля не 

перевищують допустимі 

параметри, 

б) навантаження на осі не 

перевищує допустиму 

для даної дороги, 

в) ширина не перевищує 

3,5 м 

дороги загального 

користування за 

винятком швидкісних 

доріг та автомагістралей. 

3 Категорія ІІІ – 

неподільний вантаж 

 

 

 

Видає – 

- регіональний офіс 

«starostwo» 

- митний офіс на 

кордоні 

а) навантаження на осі та 

загальна вага не 

перевищують 

допустимих параметрів 

б) ширина не перевищує 

3,2 м 

в) довжина не перевищує: 

- 15 м для одного 

автомобіля, 

- 23 м для комбінованих 

транспортних засобів 

г) висота не перевищує 4,3 

м 

дороги загального 

користування 

4 Категорія ІV – 

неподільний вантаж 

 

 

 

Видає – 

- GDDKiA 

- митний офіс на 

кордоні 

а) вага не перевищує 

допустимі параметри 

б) ширина не перевищує 

3,4 м 

в) довжина не перевищує: 

- 15 м для одного 

автомобіля, 

- 23 м для комбінованих 

транспортних засобів 

- 30 м для комбінованих 

автомобілів з 

керованими осями 

г) висота не перевищує 4,3 

м 

д) навантаження на осі не 

перевищують 

допустимих для доріг з 

навантаженням до 11,5 т 

на ведучу вісь 

Національні дороги 

5 Категорія V – 

неподільний вантаж 

 

а) навантаження на осі не 

перевищують 

допустимих параметрів, 

Дороги загального 

користування 



 

 

Видає – 

GDDKiA 

 

передбачених для даної 

дороги 

б) ширина не перевищує 

3,4 м 

в) довжина не перевищує: 

- 15 м для одного 

автомобіля, 

- 23 м для комбінованих 

транспортних засобів 

- 30 м для комбінованих 

автомобілів з 

керованими осями 

г) висота не перевищує 4,3 

м 

д) загальна вага не 

перевищує 60 т 

6 Категорія VІ – 

неподільний вантаж 

 

 

 

Видає – 

GDDKiA 

 

а) Ширина не перевищує: 

a. 3,4 м для одно 

смугової  дороги 

b. 4 м для двох смугової  

дороги 

б) довжина не перевищує: 

- 15 м для одного 

автомобіля, 

- 23 м для комбінованих 

транспортних засобів 

- 30 м для комбінованих 

автомобілів з 

керованими осями 

г) висота не перевищує 4,3 

м 

д) загальна вага не 

перевищує 60 т 

е) навантаження на осі не 

перевищують 

допустимих для доріг з 

навантаженням до 11,5 т 

на ведучу вісь 

національні дороги, 

зазначені у списку, який 

видається разом із 

дозволом категорії VI 

7 Категорія VІІ – 

неподільний вантаж 

 

 

 

Видає – 

GDDKiA 

а) габарити та загальна вага 

перевищують значення, 

визначені в категоріях 

дозволів I-VI 

б) навантаження на осі не 

перевищують 

допустимих для доріг з 

зазначені у дозволі 

дороги 



 навантаженням до 11,5 т 

на ведучу вісь 

 

Плата за видачу дозволу: 

 

1) Категорія І 

a) 50 zł – чинний 1 місяць; 

b) 100 zł – чинний 6 місяців; 

c) 200 zł – чинний 1 рік. 

 

2) Категорія ІІ - 100 zł. 

 

3) Категорія ІІІ 

a) 200 zł – чинний 1 місяць; 

b) 400 zł – чинний 6 місяців; 

c) 1 200 zł – чинний 1 рік; 

d) 2 000 zł – чинний 2 роки. 

 

4) Категорія ІV 

a) 500 zł – чинний 1 місяць; 

b) 1 000 zł – чинний 6 місяців; 

c) 2 000 zł – чинний 1 рік; 

d) 3 000 zł – чинний 2 роки. 

 

5) Категорія V 

a) 600 zł – чинний 1 місяць; 

b) 1 200 zł – чинний 6 місяців; 

c) 2 400 zł – чинний 1 рік; 

d) 3 600 zł – чинний 2 роки. 

 

6) Категорія VІ 

a) 800 zł – чинний 1 місяць; 

b) 1 600 zł – чинний 6 місяців; 

c) 3 200 zł – чинний 1 рік; 

d) 4 800 zł – чинний 2 роки. 

 

7) Категорія VІІ 

a) 500 zł – одноразова поїздка негабаритного транспортного засобу, розміри 

якого перевищують параметри, встановлені для дозволів 

категорії III та IV, а загальна вага та навантаження на осі не 

перевищують допустимих; 

b) 1 600 zł – одноразова поїздка негабаритного транспортного засобу у всіх 

інших випадках.; 

c) On=pj+(n-1) x 0,7 x pj - плата за дозвіл на багаторазову поїздку: 

n – кількість поїздок; 



pj – плата за видачу дозволу на одноразову поїздку 

негабаритного транспортного засобу. 


