
NYCDOT – Pozwolenia dla ponadwymiarowych/przeciążonych pojazdów komercyjnych i ciężarowych 
 

DOJAZD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I WYMIARY POJAZDÓW W MIEŚCIE NOWY JORK 

Wymiary i rodzaj pojazdu Wysokość 
pojazdu Szerokość pojazdu Rodzaj pojazdu 

Dozwolony dojazd w NYC 

Specjalne ograniczenia Wymogi pozwolenia Drogi 
międzystanowe 

Lokalne 
drogi dla 

ciężarówek 

Przejazdowe 
drogi dla 

ciężarówek 

Ciągnik z wbudowaną naczepą 
Do 13′ – 6″ Do 8′ Ciągnik z 

wbudowaną naczepą Tak Tak Tak 

– 

Dzienne pozwolenie  
dla pojazdów 

ponadwymiarowych wydaje 
się wyłącznie samochodom  

z ŁADUNKIEM 
NIEPODZIELNYM 

Do 35′ łącznej długości 

Naczepa/Kombinacja 
Do 13′ – 6″ Do 8′ 

Kabina z przyczepą 
(mierzona od 
zderzaka do 
zderzaka) 

Tak Tak Tak Do 55′ łącznej długości 

Przyczepa o dł. 48′ z towarami 
gospodarstwa domowego, 
niezależnie od całkowitej długości 

Do 13′ – 6″ Do 8′ – 6″ Federalna ustawa 
STAA Tak – – 

 
Zgodnie z postanowieniami 

STAA, dojazd do 1 mili od zjazdu 
z dopuszczalnych dróg. Masa 
pojazdu nie może przekraczać 
masy wyliczonej tzw. wzorem 

Bridge Formula lub 80 000 
funtów, zależnie od tego, która 

wartość jest mniejsza. 
 

Nie wydaje się pozwolenia 
pojazdom przekraczającym te 
wymiary lub niespełniającym 
szczególnych wymogów, jako 

że towary „gospodarstwa 
domowego” uznawane są za 
ŁADUNEK PODZIELNY 

Przyczepa o dł. 48′ BEZ towarów 
gospodarstwa domowego, 
niezależnie od całkowitej długości 

Do 13′ – 6″ Do 8′ – 6″ – Tak – – 

 
Zgodnie z postanowieniami 

STAA, dojazd 
do 1 mili od zjazdu  

z dopuszczalnych dróg. Masa 
pojazdu nie może przekraczać 
masy wyliczonej tzw. wzorem 

Bridge Formula lub 80 000 
funtów, zależnie od tego, która 

wartość jest mniejsza. 
 

Przyczepa o dł. 53′, niezależnie od 
całkowitej długości Do 13′ – 6″ Do 8′ – 6″ 

Pojazd  
o szczególnych 

wymiarach według 
stanu Nowy Jork 

Ograniczona 
trasa Nie Nie 

 
Tylko na I-95 od granicy okręgu 

Bronx-Westchester do  
I-695 od I-95 do I-295; Na I-295 
od I-695 do I-495 przez Throgs 
Neck Bridge; Na I-495 od I-295 

do Queens Nassau 
Granica okręgu 

 

Przyczepy o dł. 53′  
z NIEPODZIELNYM 

ładunkiem muszą uzyskać 
pozwolenie miasta  

Nowy Jork. 

 

Uwaga: Stan Nowy Jork definiuje pojazd o szczególnych wymiarach (Special Dimension Vehicle, SDV) jako przyczepę o dł. 53′ ze sworzniem na dł. 43′ (odległość między sworzniem i linią centralną tylnej 
osi lub grup tylnych osi nie przekracza 43 stóp). 
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