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LOGISTYKA ZWIĄZANA Z TRANSPORTEM  

PONADGABARYTOWYCH ELEMENTÓW WIATRAKÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 

 

W artykule omówione zostało zagadnienie transportu elementów konstrukcyjnych wiatraków prądotwórczych jako elemen-

tów ponadgabarytowych. Przedstawiono procedurę zabezpieczania przewożonych elementów oraz regulacje prawne dotyczące 

samego przewozu w zakresie planowania trasy oraz jej realizacji. 

 

WSTĘP 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną z odnawialnych źródeł 
stale wzrasta. Żeby zbudować lub rozbudować farmę lub elektrow-
nię wiatrową, konieczny jest transport elementów wiatraków. Ele-
menty te charakteryzują się długością nawet do 70 m, dlatego takim 
przewozem, zajmuje się transport ładunków ponadgabarytowych. 
Firmy transportowe wykorzystują do tego transportu specjalne 
rozciągane naczepy, najczęściej typu Telesattel lub Semi. Pokład 
takiej naczepy może być rozciągany nawet do 44 m. Ponadto, 
ładunek z elementami wiatraku może być umieszczony na pokładzie 
naczepy ze zwisem. Do każdego przewozu ładunków ponadgabary-
towych z elementami wiatraku konieczne jest wyrobienie zezwolenia 
oraz ustalenie eskorty pilotów.  Transport ponadgabarytowych 
elementów wiatraków prądotwórczych jest dużym wyzwaniem logi-
stycznym.  

1. TRANSPORT ELEMENTÓW WIATRAKÓW  

W realizacji transportu ładunków ponagdabarytowych z ele-
mentami wiatraków prądotwórczych, operacje załadunku i rozładun-
ku są wykonywane za pośrednictwem specjalistycznych dźwigów. 
Ładunek z elementami wiatraku po umieszczeniu na naczepie musi 
być bardzo skrupulatnie zabezpieczony przed ześlizgnięciem lub 
upadkiem z naczepy. Do zabezpieczenia stosuje się pasy i specjal-
nie porzygotowane podpory. Częstym ograniczeniem dla przewozu 
tych ładunków są elementy infrastruktury drogowej [68]. Trasa, 
posiadająca liczne ronda i skrzyżowania wymaga wykonania jej 
objazdu. Organizacja transportu elementów wiatraków prądotwór-
czych angażuje wiele osób (uzyskanie zezwoleń, przygotowanie 
techniczne pojazdów, zaplanowanie trasy, podpisanie umów itd.). W 
samym transporcie biorą udział: kierowca samochodu ciężarowego, 
pilot oraz dyspozytor.  

Według ustawodawstwa polskiego, transport ponadgabarytowy 
(ponadnormatywny, nienormatywny) to pojazd lub zespół pojazdów, 
którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od 
dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o 
drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa 
całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopusz-
czalnych, przewidzianych w ustawie o ruchu drogowym [1,2,3]. Z 
transportem ponadnormatywnym mamy doczynienia kiedy parame-
try zestawu (pojazd samochodowy z ładunkiem) przekraczają: 16,5 
m długości, 2,55 m szerokości oraz 4 m wysokości [2]. Uważa sie, 
że pojazd nienormatywny to taki, którego przynajmniej jeden para-

metr przekracza powyższe wymiary. W transporcie nienormatyw-
nym uwzględnia sie naciski pojazdu na osie napędowe, które nie 
powinny być większe niż 11,5 Mg na pojedynczą oś [2]. Transport 
nienormatywny może obejmować różne rodzaje transportu: drogowy 
(samochodowy, kolejowy), wodny (morski, rzeczny, śródlądowy), 
oraz lotniczy [4]. Transport drogowy jest jednym z najbardziej rozwi-
niętych gałęzi transportu. Transport ten charakteryzuje duża do-
stępność, częstotliwość, krótki czas dostawy (często typu „door-to-
door“) [5]. 

Ładunki nienormatywne ze względu na ich parametry, są bar-
dzo szczególnym zagadnieniem w transporcie ponadgabarytowym. 
Elementy wiatraków prądotworczych mają dużą wartość pieniężną. 
Przewożenie konstrukcji musi odbywać się ze szczególnym 
uwzględnieniem cech jakie posiada ładunek, począwszy od jego 
gabarytów, własności typu kruchość materiału, wytrzymałość struk-
tury na uderzenia itp. Parametry te determinują  sposób transportu 
[4,6-9]. 

Ładunki ponadgabarytowe to ładunki, które przekraczają stan-
dardowe gabaryty, czyli wymiary. Do tych ładunków należą maszy-
ny i urządzenia robocze i rolnicze, kratownice i zbiorniki oraz kon-
strukcje stalowe [4,8,9]. Do grupy ładunków ponadnormatywnych, 
można zaliczyć ładunki cieżkie (ciężkie o skupionej masie), długie, 
wielkogabarytowe. 

Ładunki ciężkie to takie, których ciężar wynosi nawet 100 Mg i 
więcej. Są to przede wszystkim elementy lini technologicznych 
(reaktory, zbiorniki), ciężkie maszyny używane w przemyśle drogo-
wym i budownictwie, maszyny i pojazdy w sektorze wojskowym, 
oraz elementy przemysłu energetycznego (generatory, turbiny i 
transformatory).  

Do długich ładunków zalicza się głównie elementy infrastruktu-
ry drogowej (przęsła mostów, barierki, filary, reaktory, kolumny). Do 
przewozu długich ładunków (sięgajacych nawet 60 m) stosuje się 
specjalistyczne naczepy dłużycowe.  

Możliwości specjalistycznych naczep stwarzają okazje do 
przewożenia różnorodnych ładunków, których transport jeszcze 
kilkanaście lat temu nie był możliwy. Otwiera to nowe możliwości 
tworzenia nowoczesnych budowli i elementów infrastruktury drogo-
wej i powstawania elektrowni wiatrowych.  

W transporcie nienormatywnym funkcjonuje określenie ładunku 
niepodzielnego, co oznacza taki ładunek, który nie może być po-
dzielony na kilka mniejszych ładunków ze względu na wystąpienie 
ryzyka szkody lub niewspółmiernych kosztów [2,14]. W budowie 
wiatraków prądotwórczych wykorzystuje się dużo niepodzielnych 
elementów. 
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2. ZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW Z ELEMENTAMI 
WIATRAKÓW 

W celu unieruchomienia ładunków z elementami wiatraku na 
pokładzie samochodu stosuje się elementy wyposażenia i technicz-
ne rozwiązania, np. ściany boczne, przednie, tylne, kłonice oraz 
punkty mocowania, siatki i płachty z odciągami, maty antypoślizgo-
we, przekładki płytowe, kantówki, listwy oraz folie itp. 

Elementy budowy samochodu mogą zostać wykorzystane do 
zabezpieczenia i mocowania ładunku i stanowią najbardziej pod-
stawowe zabezpieczenie [6,15,16]. Przy planowaniu transportu 
ładunku w postaci elementu wiatraku, należy wziąć pod uwagę 
budowę nadwozia samochodu. Istotne jest sprawdzenie czy 
wszystkie elementy posiadają odpowiednie certyfikaty i spełniają 
założenia norm [6]. 
1. Ściany: przednia, boczne i tylna należą do najważniejszych 

zabezpieczeń ładunku podczas transportu elementów wiatraka. 
Ściana przednia służy niemal w każdym przypadku do moco-
wania ładunku, pod warunkiem, że może ona wytrzymać siły 
działające na nią, równe 80% ciężaru ładunku. Musi być ona 
odporna na wszelkie deformacje, jak również nie może ona po-
wodować odkształceń elementów wiatraka. Ściany boczne po-
jazdu zapobiegają ruchowi ładunku elementów wiatraka pod 
wpływem działania sił na boki, równych minimum 30% maksy-
malnego ciężaru ładunku. Podobnie ściana tylna, musi być od-
porna na działanie sił oraz deformacje ładunku. 

2. Kłonice - mają chronić przed ruchami poprzecznymi wywołany-
mi podczas transportu walcowatych elementów wiatraków. Za-
daniem kłonic jest zabezpieczanie ładunku poprzez niwelowanie 
nacisku bocznego, który może wynosić nawet 30% ciężaru ła-
dunku.  

3. Pudła furgonowe, z otwartymi bokami (skrzyniowe lub skrzynio-
wo-plandekowe), kurtynowe – ich zadaniem jest zabezpieczanie 
ładunku w czasie jazdy. Ważnym elementem jest rozmieszcze-
nie ładunku wewnątrz pudła, 24% ciężaru powinno przypadać 
na sztywną ścianę, a pozostałe 6% na użebrowanie. Jedynie w 
przypadku pudeł z opończą boczną (kurtynowych), ładunek po-
winien być zabezpieczony jak na samochodzie z otwartą podło-
gą. Nie są one środkiem zabezpieczającym ładunek. Wszystkie 
pudła muszą spełniać wymogi norm lub posiadać odpowiedni 
certyfikat. W zabezpieczaniu przewozu z z elementami wiatraka 
często stosuje się „metodę mocowania ich miedzy sobą“. Popu-
larna jest w tym przypadku też inna ważna metoda „zwiększania 
powierzchni podstawy ładunków“. Mocowanie „blokowe“ w 
przewozie elementów wiatraka stosuje się rzadziej. Ma to sens 
tylko wtedy, gdy elementy wiatraka mają podobne parametry i 
odpowiednią wytrzymałość na ich wzajemne oddziaływanie. 
Mocowanie to polega na zmontowaniu jednego bloku z kilku 
podobnych ładunków w jednej przestrzeni. Wolne przestrzenie 
międzyładunkowe powinny być usunięte w taki sposób, żeby 
ograniczać ruch pomiędzy ładunkami. Praktycznie jest to trudne 
do realizacji, najbardziej niedogodnymi przestrzeniami są te, 
występujące pomiędzy ładunkiem a ścianą przednią. W moco-
waniu elementów wiatraka stosuje się specjalnie wykonane roz-
pórki. W przewozie pewnych elementów wiatraka stosuje się 
mocowanie indywidualne z użyciem odciągów, polegających na 
zastosowaniu odpowiednich pasów, drutów, taśm stalowych, 
łańcuchów na ładunku. W prawidłowym przygotowaniu przewo-
zu należy zwrócić uwagę na odpowiednie napięcie odciągów, 
lin, pasów, taśm użytych do zabezpieczenia ładunku. Należy 
wybrać odpowiednie ilości odciągów na podstawie znajomości 
parametrów i charakterystyki ładunku. Stosuje się głównie od-
ciągi pionowe, poziome, krzyżowe, pętlowe i ukośne. W przy-

padku stosowania łańcuchów, konieczne jest stosowanie uko-
sowania przy ostrych krawędziach, co zapobiega uszkodzeniu 
łańcuchów i lin. Stosuje się również nakładki ochronne i kształtki 
kątowe. Podstawowym wyposażeniem w mocowaniu odciągo-
wym są napinacze. Stosuje się je do lin, taśm i łańcuchów. Mu-
szą być one wyposażone w zaciski linowe kabłąkowe, zgodnie z 
obowiązującą normą. Osprzęt dodatkowy służacy do mocowa-
nia elementów wiatraków stanowią maty antypoślizgowe (są to 
materiały gumowe, dywany lub arkusze papieru, czyli materiały 
o dużym współczynniku tarcia, stosowane do zabezpieczenia 
ładunków przed zsunięciem się z pokładu pojazdu). Maty anty-
poślizgowe powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzy-
małością, grubością i granulacją adekwatnie do parametrów ła-
dunku elementów wiatraka i warunków otoczenia. Elementy 
wiatraków często zabezpiecza się w transporcie przekładkami z 
płyt, wykonanymi z tarcicy [1]. Przekłada się je pomiędzy war-
stwy ładunków. Czasami podczas wielowarstwowych elemen-
tów wiatraka stosuje się również kantówki drewniane lub listwy 
kątowe dla wzmocnienia całej struktury. Dla ładunków war-
stwowych na paletach, stosuje się folię termokurczliwą, dzięki 
której jest możliwe ciasne opakowanie wszystkich warstw i 
zgrzewanie folii w celu stworzenia zabezpieczonego ładunku 
[1]. Jeśli tak opakowany ładunek można przechylić pod kątem 
30° bez znacznych deformacji i uszkodzeń, wówczas jest on 
uznawany za bezpieczny [1]. Nie stosuje się opasek z folii ter-
mokurczliwej i rozciągliwej w przypadku ładunków ciężkich i z 
ostrymi krawędziami, skutkuje to bowiem uszkodzeniem folii i 
rozluźnieniem ładunku. Innymi materiałami z osprzętu dodatko-
wego są jeszcze taśmy plastikowe lub stalowe oraz plandeki 
(rys 1) do okrycia całego ładunku. 

4.  

 
Rys. 1. Zabezpieczenie ładunku elementów wiatraku plandeką i 
pasami [1] 

3. INFRASTRUKTURA SAMOCHODOWA  
W TRANSPORCIE PONADGABARYTOWYM 

W zależności od wymiarów transportowanych ładunków, wy-
magane jest użycie odpowiednich i specjalistycznych naczep. Na-
czepy można podzielić na [6, 17]: 
1. Platformy – (oraz typu "Mega") są przystosowane do przewo-

żenia ładunków o masie do 25 Mg, o długości 13 m, i maksy-
malnej wysokości do około 3 m. 

2. Rozciągane – (typu Tele, MegaTele) – przystosowane do 
transportu ładunków długich, do 20,8 m (MegaTele), do 36 m 
(Telesattel). 

3. Niskopodwoziowe – (typu Semi) – przystosowane do przewo-
żenia ładunków wyższych niż 3 m, oraz wysokotonażowych do 
50 Mg. 

4. Zagłębiane – (typu "Tiefbett" oraz "Kessel") do transportu 
ładunków wysokich (od 3,5 m wysokości), posiadających niski 
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pokład. Służą one również do transportu ładunków ciężkich (do 
48 ton). 

5. Modułowe – do przewożenia specjalistycznych ładunków, 
charakteryzujących się parametrami ponadnormatywnymi. 
Składają się z dwóch hydraulicznych części, które tworzą tzw. 
adapter do podtrzymywania ładunku z dwóch stron, tworząc 
razem jedną całość (jest to tzw. Lift Adapter) – mówi się wów-
czas o ładunku samojezdnym. Dzięki zastosowaniu takich na-
czep do transportu długich ładunków, możliwy jest skręt osi 
nawet do 80°. Najczęściej stosowane są one w przewozie wież 
wiatrowych oraz łopat [6,8,15]. 
Ważnym etapem logistycznym jest wyznaczenie trasy przejaz-

du oraz wybór firmy wykonującej pilotaż (w przypadku ładunku o 
dużych parametrach) [1]. Kluczowym momentem jest zgoda firmy 
na wykonanie pilotażu. W przypadku braku takiej zgody, należy 
poszukiwać nowej firmy wykonującej pilotaże. Po sprawdzeniu 
trasy, w razie utrudnień przejazdu (wąskie drogi, niskie mosty i 
wiadukty, trakcja kolejowa i elektryczna, wąskie skręty ronda itd), 
firma dokonuje objazdu trasy. Objazd trasy musi zawierać notatki 
służbowe i zdjęcia w celu udokumentowania możliwości przejazdu 
[1, 19]. 

Jeśli znany jest rodzaj ciągnika i naczepy do wykonywanego 
transportu elementów wiatraka oraz trasa przejazdu, następnym 
etapem jest złożenie wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad (GDDKiA) oraz urzędów w krajach za granicą. 
Czas oczekiwania na decyzję może trwać kilka dni. Przy utrudnie-
niach przejazdu na proponowanej trasie, urzędnicy kontaktują się i 
proszą o wyznaczenie alternatywnej trasy z uwzględnieniem objaz-
dów, budowy na drodze oraz uzgodnień z zarządcami dróg. Po 
wszelkich pisemnych uzgodnieniach z zarządcami dróg na których 
ma się odbyć przejazd transportu ponadnormatywnego, należy 
przesłać wszystkie dokumenty do GDDKiA oraz oczekiwać na 
wydanie zezwolenia na przejazd ponadgabarytu. Czas oczekiwania 
na wydanie takiego zezwolenia to zazwyczaj 14 dni roboczych. 
Czasami istnieje również możliwość przedłużenia procesu wydania 
zezwolenia do 30 dni [1]. Po otrzymaniu zezwolenia, należy jeszcze 
raz sprawdzić wyznaczoną trasę przejazdu (znajdująca się na ze-
zwoleniu) i oszacować czas transportu uwzględniając czas pracy 
kierowcy z zachowaniem wszystkich niezbędnych przerw. Kolejnym 
etapem jest awizacja numerów rejestracyjnych ciągnika i naczepy 
oraz danych osobowych kierowcy u klienta, informując go jednocze-
śnie o dacie i godzinie przyjazdu na załadunek [1]. 

Od tego momentu rozpoczyna się już praca dyspozytora (spe-
dytora), czyli osoby będącej w ciągłym kontakcie z kierowcą. Dys-
pozytor: informuje kierowcę o wyznaczonej trasie lub jej objeździe; 
informuje również pilota o dacie i godzinie rozpoczęcia pilotażu; 
przekazuje kierowcy konieczne zezwolenia. Po wszystkich uzgod-
nieniach, transport elementów wiatraka jest realizowany. W trakcie 
przewozu, w miejscach załadunku i rozładunku kierowca otrzymuje 
dokumenty transportowe, które są bardzo istotne dla zleceniobiorcy, 
bowiem z nich następuje rozliczenie kosztów transportu elementów 
wiatraka. Najważniejszym dokumentem jest list przewozowy CMR, 
(w krajach niemieckojęzycznych kierowca otrzymuje czasami Lie-
ferschein) ponadto pozostałe dokumenty takie jak: delivery note, EX 
i kwity wagowe. Należy pamiętać o podpisach i pieczątkach na 
wszystkich dokumentach, ponieważ tylko podpisane i ostemplowa-
ne dokumenty są ważnymi dokumentami. Po realizacji transportu i 
dotarciu do zleceniobiorcy kierowca oddaje wszystkie dokumenty, 
rozlicza się w kasie z pobranych zaliczek oraz otrzymuje kolejne 
zlecenie. Dokumenty natomiast trafiają do dyspozytora, który wysyła 
je do klienta, wystawiane są faktury za zrealizowany transport i 
również wysyłane one zostają do klienta. Po ustalonym terminie 

płatności i otrzymanym przelewie od klienta, przychodzi kolej na 
ostatni etap rozliczeń zlecenia.  

Cały proces transportowy od momentu otrzymania zapytania 
do realizacji danego przewozu elementów wiatraku ma charakter 
projektu logistycznego [4]. Projekt ten można porównać do cyklu 
Deminga, w którym konieczne jest zawarcie czterech etapów: pla-
nowania, wykonania, sprawdzenia i poprawiania określonego dzia-
łania. Każde zlecenie transportowe i jego realizacja jest złożone z 
wielu czynności, które najpierw trzeba zaplanować, wykonać, 
sprawdzić i poprawić. Jeden błąd popełniony na drodze procesu 
transportowego (wyliczenie złej trasy transportu, podanie frachtu w 
innej walucie, pominięcie kosztów pilotażu) może spowodować 
straty bądź otrzymanie mandatu. Wszystkie szczegóły w procesie 
transportowym – projekcie – muszą być starannie dopracowane [18-
21]. 

Przepisy dotyczace zezwolenia na przejazd pojazdów ponad-
gabarytowych w krajach państw Unii Europejskiej są określone w 
Dyrektywie [22]. W Polsce rozróżnianych jest siedem kategorii 
zezwoleń [1, 2]: 

Kategoria I: 
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych 

od dopuszczalnych, 
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych 

dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej 
do 11,5 t; 
 
Kategoria II: 

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie 
większych od dopuszczalnych, 

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej 
drogi, 

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m; 
 
Kategoria III: 

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od 
dopuszczalnych, 

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, 
c) o długości nieprzekraczającej: 
d) – 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
e) – 23 m dla zespołu pojazdów, 
f) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; 

 
Kategoria IV: 

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, 
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, 
c) o długości nieprzekraczającej: 
– 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
– 23 m dla zespołu pojazdów, 
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych 

dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej 
do 11,5 t; 

f)  
Kategoria V: 

a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej 
drogi, 

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, 
c) o długości nieprzekraczającej: 
– 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
– 23 m dla zespołu pojazdów, 
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 
d) d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 



I 

Logistyka 
 

 

   

1628 AUTOBUSY 12/2017 
 

e) e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t; 
 
Kategoria VI: 

a) o szerokości nieprzekraczającej: 
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, 
b) o długości nieprzekraczającej: 

– 15 m dla pojedynczego pojazdu, 
– 23 m dla zespołu pojazdów, 
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, 

c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, 
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t, 
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych 

dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej 
do 11,5 t; 
 
Kategoria VII: 

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od 
wymienionych w kategoriach I–VI, 

b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla 
dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 
11,5 t. 
Ważnym elementem zabezpieczającym prawidłowy przewóz 

elementów wiatraka jest współpraca z pilotem. Podczas przejazdu 
pojazdu nienormatywnego przewożącego elementy wiatraka, ko-
nieczna jest obecność pilota lub kilku pilotów, których rola będzie 
polegała na demontowaniu na czas przejazdu i ponownym montażu 
znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych, kierowaniu ruchem 
w czasie przejazdu, który zajmuje dwa pasy jezdni, oraz informowa-
niu innych kierowców o nadjeżdżającym transporcie. 

Celem pilotażu jest zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pod-
czas przejazdu pojazdu ponadnormatywnego [1, 22]. Pojazdem 
pilotującym może być samochód o dopuszczalnej masie 2,5 Mg. 
Pojazd ten musi zawierać tablicę informacyjną z napisem "PILOT" 
oraz zawierającą wartość największej szerokości pojazdu pilotowa-
nego. Oprócz tego, pojazd pilotujący musi być wyposażony w dwa 
światła błyskowe o barwie żółtej, nie powodującej oślepienia dla 
innych uczestników ruchu, widoczne ze wszystkich stron pojazdu w 
odległości 150 m a także środki łączności radiowej z pojazdami 
pilotowanymi. 

Jeśli długość pojazdu nienormatywnego wynosi ponad 40 m 
długości lub zespołu pojazdów pilotowanych wynosi ponad 80 m 
długości, wówczas konieczna jest dodatkowa asysta Policji. Obec-
ność Policji jest również konieczna w przypadku, gdy szerokość 
jezdni jest mniejsza niż 3 m. 

Pilot wykonuje również próbny przejazd trasy dla firmy trans-
portowej przed wykonaniem transportu. Jeśli pilot napotka na dro-
dze ograniczenia infrastruktury drogowej takie jak [4]: 
– zbyt niskie mosty, 
– zbyt wąskie i niskie wiadukty, 
– trakcje elektryczne i kolejowe, 
– znaki drogowe i sygnalizatory świetlne umiejscowione zbyt 

blisko pobocza znacznie zmniejszające szerokość pasa jezdni, 
– ronda o małym promieniu skrętu, 
– zły stan nawierzchni drogi, 
– przeprowadzane remonty dróg, 
może wyznaczyć objazd trasy wraz z notatką i zdjęciami ilustrują-
cymi sytuację na drodze. Taki objazd trasy trafia ponownie do wia-
domości odpowiedniego oddziału GDDKiA. Po wszystkich uzgod-
nieniach z zarządcami dróg i kierownikami firm budowlanych wyko-
nujących roboty drogowe, zezwolenie zawierać będzie wyznaczoną 
trasę. 

Obecność pilota wpływa na jakość wykonywanego transportu, 
bezpieczeństwo pilotowanego pojazdu oraz obecnych na drodze 
innych uczestników ruchu a także pomaga w dostosowaniu infra-
struktury drogowej [20-22]. 

PODSUMOWANIE 

Transportem ponadgabarytowych elementów wiatraków prądo-
twórczych jest wyzwaniem logistycznym. Do każdego przewozu 
ładunków ponadgabarytowych z elementami wiatraku należy dobrać 
środek transportu, mocowanie ładunku, wyznaczenie trasy przejaz-
du. Konieczne jest wyrobienie zezwolenia oraz ustalenie eskorty 
pilotów.  Prze przewozie elementów wiatraka należy dokładnie 
zapoznać się z przepisy dotyczące zezwolenia na przejazd pojaz-
dów ponadgabarytowych. 
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Transport logistics of the oversized wind turbine elements 

The article discusses the problem of transport of con-

struction elements of the wind generators as oversized ele-

ments. The procedure for securing the transported elements 

and the legal regulations concerning the carriage itself in 

terms of route planning and its implementation were present-

ed. 
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