
 Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. 41 200 12 00 

fax. 41 200 12 10 

www.powiat.kielce.pl 

e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl 

Karta Opisu Usługi KT-46  

Nazwa usługi  
Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 

Podstawa prawna wykonywania usługi 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki  

I. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (druk KT-46/1 dostępny w Biurze Obsługi 

Klienta, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.powiat.kielce.pl oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu), 

który powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy, 

2) rodzaj i nazwę imprezy, 

3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy, 

4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy, 

5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy, 

6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela. 

Do wniosku należy dołączyć: 

a) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania się uczestników imprezy 

istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) wykaz osób  odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg  i zabezpieczenie imprezy na terenie jej przebiegu oraz 

w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego 

zabezpieczenia, 

c) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości pomiędzy poszczególnymi jej odcinkami 

oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne 

miejscowości i granice województw, 

d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) w tym projekt organizacji ruchu na czas trwania imprezy – 

sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) – na wyraźne polecenie organu zarządzającego ruchem, 

e) zobowiązanie organizatora imprezy do przywrócenia do pierwotnego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, 

przejścia, lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń 

drogowych do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw, 

f) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych, 

g) pełnomocnictwo – do występowania w imieniu organizatora imprezy, 

h) uzgodnienia – z policją, organami zarządzającymi ruchem na tych drogach i zarządcami poszczególnych dróg. 

II. Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (lub dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty). 

Opłaty  

 48,00 zł – za wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na podstawie przepisów o ruchu drogowym 

zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546  

z późn. zm.), 

 17,00 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis – od każdego 

stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). 

Zwalnia się od opłaty skarbowej  wnioskodawcę,  który wykaże podstawę zwolnienia zgodnie z art. 7 ustawy z  dnia  

16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). 

Opłatę można uiścić w punkcie kasowym Agencji Bankowej Monetia mieszczącej się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Kielcach lub na konto Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000. 

Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem. 

http://www.powiat.kielce.pl/


Miejsce załatwienia sprawy  
Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Referat transportu  

i inżynierii ruchu drogowego, poziom -1, pokoje: 06, 09, tel. (41) 200-15-12, 200-15-13, 200-15-14. 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
Wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Zezwolenie lub 

odmowę zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia imprezy. 

Tryb odwoławczy  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

Uwagi  

Organ zarządzający ruchem wydaje zezwolenia na podstawie art. 65b ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) po: 

1) zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku 

imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych  

do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki 

Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia, 

2) uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy  

z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza. 

Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania na podstawie art. 65c ww. ustawy: 

1) jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ww. ustawy, 

2) jeżeli pomimo spełniania ww. warunków: 

a) istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości, 

b) impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów 

niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego. 

Jednocześnie decyzją o rygorze natychmiastowej wykonalności  organ wydający zezwolenia  cofa  wydane zezwolenie  na 

podstawie  art.  65d  ww.  ustawy,  gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości 

lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Organizowane imprezy, pomimo  posiadanego  zezwolenia,  mogą  być  również  przerwane  w  czasie  ich  trwania  przez  

organy  kontroli  ruchu  drogowego  na podstawie art. 65g ww. ustawy. Dotyczy to przypadków naruszenia warunków 

określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub 

gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy 

powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Organ kontroli ruchu drogowego zgodnie z art. 65f ww. ustawy przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia. 

Przepisy nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego 

 


