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Przedmiot sprawy Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Kogo dotyczy? Właściwego zarządcy drogi.

Co przygotować?

Właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu 
województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinien 
zawierać w szczególności:

1) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o 
wydanie decyzji (jeżeli zostało udzielone);

2) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa uprawniającego do 
występowania o opinie/decyzje w imieniu zarządcy drogi;

3) wypisy z ewidencji gruntów i budynków;
4) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, 

z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 
uzbrojenie terenu;

5) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
6) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 

odrębnymi przepisami;
7) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na 

rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
8) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 

ograniczone;
9) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
10) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym 

mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
aktualnym na dzień opracowania projektu;

11) w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
12) opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 
lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi 
przepisami,

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 
technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów 
górniczych,

d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w 
odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz 
w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w 
odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, 
będących w zarządzie Lasów Państwowych,

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr 
kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii 
kolejowej,

h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
13) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
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Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? Nie dotyczy

Jak wypełnić 
dokumenty? Nie dotyczy

Ile muszę zapłacić? Zwolnienie z opłaty skarbowej.

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w momencie spełniania wszystkich wymogów formalnych 
i materialnych.

Gdzie załatwię 
sprawę?

Dokumenty możesz :
- przesłać na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w  godzinach
7.30-15.30
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 41 342 18 76

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?
Przeprowadzimy postępowanie i wydamy decyzję (w przypadku braków formalnych 
i/ lub materialnych wezwiemy właściwego zarządcę drogi lub pełnomocnika do 
uzupełnienia ich z zachowaniem ustawowych terminów).

Jaki jest czas 
realizacji?

Decyzję administracyjną o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydamy w 
terminie 90 dni od złożenia kompletnego wniosku (do terminu tego nie wlicza się 
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 
strony albo przyczyn niezależnych od organu).

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju 
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia (Inwestor). Dla pozostałych stron termin ten liczony jest od dnia 
publicznego ogłoszenia obwieszczenia o jej wydaniu. 

Informacje 
dodatkowe

W razie potrzeby do wniosku należy dołączyć m.in.:
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane,
- decyzję derogacyjną wymaganą art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
- decyzję wymaganą art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Podstawa prawna Art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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