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Przedmiot sprawy

Zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę w zakresie 
dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych i budowli wodnych, 
obiektów usytuowanych na obszarach kolejowych, terenach zamkniętych, 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, elektrowni wiatrowych, 
inwestycji KZN.

Kogo dotyczy? Inwestorów

Co przygotować?

Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w pkt 1, powinien zawierać dane 
wynikające ze wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, a mianowicie:

1. dane wnioskodawcy: nazwisko i imię (nazwa wnioskodawcy), adres z kodem 
pocztowym oraz datę,

2. w przypadku ustanowienia pełnomocnika dane pełnomocnika: imię, nazwisk, 
adres do korespondencji (w tym celu należy załączyć uzupełniony załącznik B-4)

3. nazwę organu (adresata wniosku),
4. opis zamierzenia budowlanego: nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia 

budowlanego, rodzaj/e obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, 
oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez 
określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej (zgodnie 
z danymi TERYT)

5. spis załączników do wniosku,
6. czytelny podpis (lub podpis i pieczęć)  inwestora lub osoby przez niego 

upoważnionej

Wniosek i oświadczenie znajdziesz na stronie internetowej urzędu
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/obsluga-klienta/budownictwo-transport-mi
Tu też znajdziesz wszelkie konieczne dokumenty i instrukcje wypełnienia

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić?

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 projekt budowlany (4 egz.) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
 zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane; 

aktualne na dzień opracowania projektu;
 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; (na obowiązującym druku);
 decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona 

wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

 specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji 

architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym 
mowa w art. 33 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

opłatę skarbową;
w razie potrzeby, upoważnienie (oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię) 

udzielone przez inwestora pełnomocnikowi działającemu w jego imieniu.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie, w języku polskim, zgodnie z pouczeniem zawartym w druku.

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/obsluga-klienta/budownictwo-transport-mi
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Ile muszę zapłacić?

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
 zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o opłacie skarbowej, w zależności 

od charakteru obiektu,
 za udzielone pełnomocnictwo, - 17 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o Opłacie skarbowej.
Opłaty należy dokonać;
 gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w Kielcach, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce lub 
 bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kielcach: ING Bank 

Śląski, nr rachunku 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 
w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym.
 
Odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie 
elektronicznej dostarczyć (drogą pocztową lub bezpośrednio) do Wydziału 
Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz:
- przesłać na adres: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
- złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym w holu głównym Urzędu 
Dodatkowe informacje możesz uzyskać;
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Budownictwa 
NUMERY POKOJÓW; Bud. A, pok. 716, 719, 724, 725, 730
NUMERY TELEFONÓW; (41) 342-1742, 1452, 1793, 1927,1768 

GODZINY URZĘDOWANIA 
Codziennie od 730 do 1530

SEKRETARIAT WYDZIAŁU
pok. 735, bud. A
tel: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
e-mail: sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl

Czy sprawę załatwię 
drogą elektroniczną? Nie

Co zrobi urząd?

Rozpatrzy sprawę zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany przez organ do ich uzupełnienia w określonym terminie, a po jego 
bezskutecznym upływie otrzyma decyzję negatywną.

mailto:sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl
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Jaki jest czas realizacji?

Wydanie decyzji I instancji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia pozwolenia na budowę obiektów i robót budowlanych – nie później 
niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, w zakresie budowy:
1) obiektów hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji 

podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu 
zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;

2) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami 
służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi 
w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi 
z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – 
wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;

3) obiektów usytuowanych na obszarze kolejowym;
4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
5) obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych;
6) inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 

24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych;

7) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;

8) inwestycji KZN.
Inne terminy załatwienia określają przepisy szczególne zawarte w ustawach.
Sprawę załatwimy w terminie nie później niż 65 dni (45 dni w zakresie inwestycji 
kolejowych) od złożenia kompletu dokumentów.
W sytuacji gdy konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego czas 
załatwienia spraw może ulec wydłużeniu. 
W takim przypadku zostaniesz powiadomiony pisemnie

Jak się odwołać?

Zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanym akcie Wojewody - w zależności 
od rozstrzygnięcia.
W większości przypadków odwołanie od decyzji możesz złożyć do Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii
 interwencje, opinie oraz sugestie wyrażone na piśmie – w Biurze Obsługi 

Klienta,
 interwencje, opinie oraz sugestie ustne:

a) u pracowników - codziennie w godzinach pracy,
b) u Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju lub Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.
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Podstawa prawna

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
14. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
15. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 
ich usytuowanie 

17. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej
18. Ustawa z dnia 20 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania 
linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

21. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko

22. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych
23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
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24. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. 
w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

25. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

26. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku działania żywiołu 

27. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (2302 ze zm.),

28. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

29. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów 

i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest 
wojewoda

31. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o krajowym zasobie nieruchomości
32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
33. Ustawia z dnia 10 maja 2018 r. o odpadach
34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013 r.
36. Obowiązujący statut i regulamin Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach.
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