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Karta Opisu Usługi Budownictwo - 6 
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
Art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych  

Druk B-6/1, B-9 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.powiat.kielce.pl w Biurze 
Obsługi Klienta oraz w wydziale. 
Wymagane dokumenty: 
 wniosek (druk B-6/1); 

 mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu  

niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu;  

 analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 

 mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

 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 dzieo opracowania projektu; 

  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 
urządzeo wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, 
e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Paostwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących 
własnośd Skarbu Paostwa, będących w zarządzie Lasów Paostwowych, 
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. 
Opłaty:  
Brak 

Miejsce załatwienia sprawy:  
Wydział Budownictwa 

(piętro 0, pokój nr 6,8,9, tel. (41) 200-12-50, (41) 200-12-53). 

Termin i sposób załatwienia sprawy:  
Do 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
Postępowanie kooczy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za pośrednictwem poczty oraz obwieszczeniem  
o wydaniu decyzji (tablica ogłoszeo, prasa lokalna, strony internetowe). 

Tryb odwoławczy:  
Wojewoda Świętokrzyski za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji. 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
- właściwy zarządca drogi powiatowej bądź gminnej.  

Uwagi:  
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