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Kpa - strony

Art. 28.
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego 
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto 
żąda czynności organu ze względu na swój 
interes prawny lub obowiązek.

Art. 29.
Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby 
prawne, a gdy chodzi o państwowe i 
samorządowe jednostki organizacyjne i 
organizacje społeczne - również jednostki nie 
posiadające osobowości prawnej.
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Kpa - wszczęcie postępowania

Art. 61.
§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony

lub z urzędu.
§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie

ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w
sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ
obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania,
a w razie nieuzyskania zgody – postępowanie umorzyć.

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień
doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione
drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu
teleinformatycznego organu administracji publicznej.

§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze
stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w
sprawie.



USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani

oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

1) znane są one organowi z urzędu,

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których

organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne,

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne,

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych

(dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania

zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest

obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów

lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.
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ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173).

Za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem noszącym znamiona

rażącego naruszenia prawa urzędnik odpowie do wysokości dwunastokrotnego

miesięcznego wynagrodzenia.

� muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki określone w art. 6 ustawy:

- na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało

wypłacone przez podmiot odpowiedzialny (np. Skarb Państwa bądź j.s.t.)

odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej

z rażącym naruszeniem prawa;

- rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane

zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;

- rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone

zgodnie z art. 6; artykuł ten zawiera szeroki katalog okoliczności, które należy

uznać za rażące naruszenie prawa.
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Odpowiedzialność majątkowa 
funkcjonariuszy publicznych.

Obowiązek stwierdzenia, czy istnieją podstawy do pociągnięcia funkcjonariusza 

publicznego do odpowiedzialności majątkowej, należy do prokuratora. Działa on 

na wniosek kierownika podmiotu odpowiedzialnego bądź jednostki 

organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, złożony w terminie 14 dni od 

dnia wypłaty wspomnianego wyżej odszkodowania. Gdy postępowanie 

wyjaśniające wykaże istnienie stosownych podstaw, prokurator wytacza na rzecz 

podmiotu odpowiedzialnego powództwo o odszkodowanie z tytułu szkody 

wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa.

Zgodnie z przepisami karnymi ustawy, jeżeli kierownik podmiotu 

odpowiedzialnego lub jednostki organizacyjnej takiego podmiotu nie złoży 

wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez prokuratora, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 3. 

W sytuacji, gdy działanie to było nieumyślne, ustawa przewiduje jedynie karę 

grzywny bądź ograniczenia wolności.
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Rozstrzyganie w sprawach lokalizacji 
zjazdów i urządzeń „obcych”.

Art. 29.1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub 
użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w
drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na 
lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.

W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub 
przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy 
drogi.

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje 
się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. 
W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się:

- miejsce lokalizacji zjazdu,  
- parametry techniczne, 

w zezwoleniu na przebudowę zjazdu:
- jego parametry techniczne. 
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Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
(USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych - Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)

Art. 40. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w 

drodze decyzji administracyjnej.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 

reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 

wymienione w pkt 1–3.
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Postępowanie administracyjne
w ocenie organu odwoławczego.

� Stroną postępowania w przedmiocie zgody na wykonanie lub przebudowę
zjazdu z drogi do nieruchomości przyległej może być wyłącznie jej właściciel

lub użytkownik. Zgodnie z art. 1 ora art. 3 ustawy o księgach wieczystych i

hipotece ustalenia stanu prawnego, a więc ustalenia osoby jej właściciela

dokonuje się na podstawie treści wpisów w księgach wieczystych.

Inne dowody dopuszcza się tylko warunkowo (brak księgi lub nieaktualne

wpisy). W sytuacji, gdy wnioskodawca wywodzi swoją legitymację do

występowania w postępowaniu o lokalizację zjazdu z faktu użytkowania, fakt

ten powinien być również wykazany stosownymi środkami dowodowymi.

� Organ administracji państwowej zobowiązany jest z urzędu ustalić, kto w

danej sprawie ma interes prawny lub obowiązek. Ustalenia tej okoliczności

nie można dokonać na podstawie kserokopii decyzji o warunkach zabudowy.

� Ustalenia granic nieruchomości na którą miałby być wykonywany zjazd z

drogi publicznej organ winien dokonać na postawie wypisów z ewidencji

gruntów i budynków.
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Postępowanie administracyjne
w ocenie organu odwoławczego.

� Konieczne jest przeprowadzenie przez organ I instancji czynności

dowodowych, z których wynikałoby ustalenie, jaki jest obszar oddziaływania

skrzyżowania drogi powiatowej i co go wyznacza. Dopełnienie tego

obowiązku uzasadnienia faktycznego decyzji posiada szczególną wagę, gdy

organ działa w granicach uznania administracyjnego, tak , jak ma to miejsce

w przypadku wydawania decyzji dot. lokalizacji zjazdu.

� W tych sprawach organ jest związany wnioskiem strony w zakresie

wskazania miejsca lokalizacji zjazdu i jego ukształtowania, co powinno być
precyzyjnie wskazane we wniosku o wszczęcie postępowania

� W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, strona zamiast takiego

wskazania mogłaby oświadczyć, że wnosi o ocenę dopuszczalności

lokalizacji zjazdu na pewnym obszarze i o wydanie decyzji wyrażającej

zgodę na lokalizację zjazdu w miejscu uznanym za najbardziej odpowiednie

przez organ administracji
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Postępowanie administracyjne
w ocenie organu odwoławczego.

� Organ administracji publicznej w uzasadnieniu decyzji musi zająć
stanowisko wobec całego materiału procesowego oraz uzasadnić jasno i

należycie swoje zdanie, a w szczególności, na jakiej podstawie uznał

pewne fakty za prawdziwe. Wszelkie niejasności, które ujawnią się przy

zestawieniu podstawy faktycznej decyzji z materiałami procesowymi

muszą budzić uzasadnioną wątpliwość, czy ustalenie podstawy faktycznej

nastąpiło prawidłowo. Należy w tym miejscu podkreślić - zgodnie z

utrwalonym orzecznictwem sądowo-administracyjnym dopełnienie w/w

obowiązku uzasadnienia faktycznego decyzji posiada szczególną wagę
wówczas, gdy organ administracji działa w granicach uznania

administracyjnego. Brak prawidłowego uzasadnienia decyzji o charakterze

uznaniowym uniemożliwia bowiem - w przypadku jej zaskarżenia.

Ustalenie, czy organ nie przekroczył granic przyznanego mu uznania

administracyjnego, gdyż to swobodne uznanie nie może być tożsame z

całkowitą dowolnością.
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Postępowanie administracyjne
w ocenie organu odwoławczego.

Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem sądowo-
administracyjnym, dyspozycja art. 110 Kodeksu postępowania
administracyjnego nie daje podstaw do przyjęcia, że stanowisko
organu wyrażone w jednej sprawie, wiąże ten organ także w
innych sprawach, zwłaszcza, w których rozstrzygnięcie wydawane
jest w oparciu o zmienione uwarunkowania faktyczne lub inne
istotne elementy poprzednio wydanej decyzji, albowiem
stabilizacja treści rozstrzygnięcia administracyjnego odnosi się
zawsze do jednej tylko sprawy, którą zakończa.
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Obiekty przy drogach – wymogi. 
(USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych - Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)

Art. 35. 3. Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa
drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także
zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia
do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

4. W pasie terenu, o którym mowa w ust. 2, mogą być wznoszone
tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane
związane z obiektami budowlanymi. Ich usunięcie w wypadku
budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania.
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Obiekty w pasie drogowym.

Art. 38 1. Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i
urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,
które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie
zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w
dotychczasowym stanie.

2. Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń,
o których mowa w ust. 1, wymaga zgody zarządcy drogi, a w
przypadku, gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu
budowlanego.

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w
terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę.
Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako wyrażenie
zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
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Obiekty przy drogach – wymogi 
ustawowe.

15

Art. 43.1. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości 
od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

- autostrada: w terenie zabudowy 30 m, poza terenem zabudowy 50 m,

- droga ekspresowa w terenie zabudowy 20 m, poza terenem zabudowy 40 m,

- droga ogólnodostępna:

a)  krajowa w terenie zabudowy 10 m, poza terenem zabudowy 25 m,

b)   wojewódzka, powiatowa w terenie zabudowy 8 m, poza terenem 

zabudowy 20 m,

c)  gminna w terenie zabudowy 6 m, poza terenem zabudowy 15 m.

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego 
przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż 
określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną 
przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub 
zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 
ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy.



USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i

urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

2) i 2a) budynek i budynek mieszkalny jednorodzinny

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń)
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
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Prawo budowlane

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć
niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu

porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;
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Prawo budowlane

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to

rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;



Zarządzanie pasem drogowym –
zakres oceny NIK.

� Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak uregulowania stanu

prawnego dla blisko 93 % powierzchni działek gruntowych na których zostały

usytuowane drogi przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat

Nowosądecki - nie zostały wydzielone linie graniczne pasa drogowego, co w

ocenie Izby, utrudnia lub uniemożliwia ustalenie zajętości pasa drogowego.

Izba pozytywnie ocenia podejmowane dotychczas działania w celu

uregulowania stanu prawnego gruntów, zajętych pod drogi. Izba ma na

względzie fakt. iż brak uregulowania stanu prawnego powstał wskutek

wieloletnich zaniedbań z okresu przed przejęciem dróg przez Powiat. a

dokonanie regulacji prawnej nieruchomości zajętych pod drogi w warunkach

rozdrobnienia gruntów, zróżnicowanej ich ewidencji oraz trudności z

ustaleniem właścicieli poszczególnych działek jest czasochłonne i

kapitałochłonne. Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że bez

dokładnych informacji o alokacji granic pasa drogowego wszystkich dróg

powiatowych Zarząd nie może prawidłowo realizować swoich obowiązkowo

kreślonych w art. art.20, 22, 29 i 29a oraz art.36 i art. 40 ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych.
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Art. 152. Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do
współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy
utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia
oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków
granicznych ponoszą po połowie.

Art. 153. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego
nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego
spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie
można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie
doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice
z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać
jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.

Art. 154. § 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne
urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów
sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo
dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić
wspólnie koszty ich utrzymania.
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Zarządzanie pasem drogowym –
zakres oceny NIK.

� Dotychczasowa praktyka wyznaczenia granicy pasa na podstawie map
zasadniczych w skali 1 : 2000 nie pozwalała na dokładne ustalenie

zajętych powierzchni pasa drogowego. W generowanych elektronicznie

książkach dróg, w kolumnie przeznaczonej na informacje nie ujmowano

żadnych danych, dot. pasa drogowego - zapisy w tej kolumnie w świetle

przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w

sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów

mostowych, tuneli. przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych

drogom, obiektom mostowym i tunelom nie było obowiązkowe, jednak w

ocenie NIK, dopiero szczegółowa inwentaryzacja poszczególnych

odcinków pasa drogowego w zakresie wyznaczenia jego granic,

umożliwiłaby pełną realizację ustawowych zadań związanych z

zarządzaniem pasem drogowym.

� Podział obowiązków dot. załatwiania spraw związanych z prowadzeniem

postępowań administracyjnych oraz kontrola zgodności wykonania

wydanych decyzji i prawidłowe pobieranie opłat.
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Zarządzanie pasem drogowym –
zakres oceny NIK.

� Ewidencja wysłanych upomnień w sprawie opłat i kar pieniężnych za 

zajęcie pasa drogowego w celach innych niż transportowe. 

� Dopływ informacji o nielegalnym zajęciu pasa drogowego.

� Dzienniki objazdów dróg – protokolarnie potwierdzać zajęcia i 
wszczynać postępowania; obowiązują wymogi kpa.

� Dokonywać bieżących i skutecznych kontroli terminowego przywrócenia 

pasa drogowego do stanu pierwotnego.

� Składowanie materiałów – każdorazowo wszczynać postępowanie.

� Literalnie stosować przepisy rozporządzenia RM z 1 czerwca 2004 r. –

odstępstwa w trybie prawa budowlanego.

� Określać zasady usuwania wad i usterek (banery, urządzenia nad lub pod 

pasem drogowym), zabezpieczenie robót.

� Przedłużanie zgody na umieszczanie reklam – termin wniosku.

� Reklamy na obiektach budowlanych.

� Oceny ew. zniszczeń lub naruszania zasad brd w przypadku reklam.
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Ustawa „o drogach publicznych”.

Art. 39. 1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym

czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub

uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej

trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu

drogowego. W szczególności zabrania się:

1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania

urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego;
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Ustawa „o drogach publicznych”.

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania,
konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury

telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.

1800, z późn. zm.) oraz urządzeń służących do

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu,

energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich

eksploatacją, a także do innych czynności związanych

z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli

warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to

pozwalają.
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Ustawa „o drogach publicznych”.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy
drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może
odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie,
jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań
wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do
utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi.
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Obiekty budowlane w pasie drogowym.

Art.39 (cd.) 

3a.  W decyzji „lokalizacyjnej” określa się w szczególności: 

- rodzaj inwestycji,

- sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym,

- pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest 

zobowiązany do:

1)  uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo 

wykonywania robót budowlanych;

2)  uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na     

budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym 

mowa w ust. 3;

3)  uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, 

dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub 
umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

(Zm. : Dz. U. nr 106 z 2010 r., poz. 675)

3b., 3c., 3d.



Obiekty budowlane w pasie drogowym.

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 

3, należy do ich posiadaczy.

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 

przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w 

ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
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Wymogi formalne.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

(DZIENNIK USTAW z 1999 r. Nr 43, poz. 430 

z dnia 14 maja 1999 r.)
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Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie.
Skrzyżowania i zjazdy
§ 55. 1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza

się następujący podział skrzyżowań i zjazdów:

1) skrzyżowanie zwykłe - nie zawiera na żadnym wlocie wyspy

dzielącej kierunki ruchu lub środkowego pasa dzielącego,

2) skrzyżowanie skanalizowane - zawiera co najmniej na jednym

wlocie wyspę dzielącą lub środkowy pas dzielący; do

skrzyżowań skanalizowanych zalicza się także ronda,

3) zjazd publiczny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd co

najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona

działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu

gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub

magazynowego,

4) zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do

jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
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Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie.
§ 77. Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób

odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i

przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych

pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz do wymagań ruchu

pieszych.

§ 78. 1. Zjazd publiczny powinien być usytuowany zgodnie z wymaganiami

określonymi w § 113 ust. 7.

§ 113. 7. Wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i

wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających

bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności:

1) w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła,

2) w miejscu, w którym nie jest zapewniona wymagana widoczność

wjazdu na drogę,

3) na odcinku drogi o pochyleniu niwelety większym niż 4%,

4) nie bliżej wierzchołka łuku wypukłego niż wymagana odległość

widoczności na zatrzymanie,

5) na odcinku występowania dodatkowego pasa ruchu.
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Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie.

2. Zjazd publiczny:

1) powinien mieć:
a) szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie

mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,

b) nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,

c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem

kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,

d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane

do jej ukształtowania,

e) na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi

pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym

odcinku - nie większe niż 12%,
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Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie.
§ 79. Zjazd indywidualny powinien mieć:
1) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie

mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na

drodze,

2) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,

3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone

łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem

1 : 1 , jeżeli jest to zjazd z ulicy,

4) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej

ukształtowania,

5) na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi

pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku –

nie większe niż 15%.
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Infrastruktura techniczna w pasie 
drogowym nie związana z drogą.

33

§ 140. 1. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury

technicznej nie związanej z drogą, zwanej dalej „infrastrukturą” nie może
naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do

czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo

zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

2. Infrastrukturę, o której mowa w w ust. 1, stanowią w szczególności:

1) linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia oraz

telekomunikacyjne,

2) przewody kanalizacyjne nie służące do odwodnienia drogi,

gazowe, ciepłownicze i wodociągowe,

3) urządzenia wodnych melioracji,

4) urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

5) ciągi transportowe.



Infrastruktura techniczna w pasie 
drogowym nie związana z drogą.

3. Infrastruktura liniowa przebiegająca poprzecznie nad drogą nie
może naruszyć skrajni drogi. Urządzenie oddziałujące
niekorzystnie na uczestników ruchu powinno być odpowiednio
zabezpieczone.

4. Podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę
nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz
nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych
podziemnych urządzeń drogi.

5. Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spełniać wymagania
określone warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
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Infrastruktura techniczna w pasie 
drogowym nie związana z drogą.

6. Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana
wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie
ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi.

7. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca
wzdłuż drogi poza terenem zabudowy powinna być usytuowana
poza pasem drogowym w taki sposób, aby:

1) nie wpływała ujemnie na system korzeniowy drzew

rosnących w pasie drogowym,

2) wykopy pod tą infrastrukturą nie naruszały granicy

pasa drogowego.
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8. Usytuowanie infrastruktury w ulicy powinno uwzględniać

planowaną docelową realizację ulicy. Nowa infrastruktura podziemna
nie powinna być usytuowana pod jezdnią istniejącą i docelową.

9. Infrastruktura powinna być lokalizowana w odległościach od drogi
określonych w przepisach o drogach publicznych.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego

§ 1. 1. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa

wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego

o zajęcie pasa drogowego;

2) cel zajęcia pasa drogowego;

3) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku

reklam powierzchnię reklamy;

4) planowany okres zajęcia pasa drogowego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem

granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa

drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy — z podaniem jej

wymiarów;
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego 

wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo 

powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów 

lub pieszych.

4.   Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie 

drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z 

wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5.  W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:

1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem 

zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacją o sposobie  

zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

2) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 

umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub 

prowadzonych robot właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego

6. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot do 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać 
dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;2

2) harmonogramu robot prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w 

przypadkach etapowego prowadzenia robót.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego

§ 2. 1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać w 

szczególności:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu 

występującego o zajęcie pasa drogowego;

2) cel zajęcia pasa drogowego;

3) powierzchnię zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnię reklamy;

4) okres zajęcia pasa drogowego; 

5) wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej 

uiszczenia.

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać dodatkowo:

1) sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z 

dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 1;

2) warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu 

użyteczności.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego

3. W warunkach przywrócenia pasa drogowego, o których

mowa w ust. 2 pkt 2, określa się:

1) zakres i technologię robót przywracających stan

użyteczności;

2) sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa

drogowego;

3) zasady usuwania usterek i wad technicznych,

powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru

pasa drogowego.
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Ustawa „o drogach publicznych”.

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o

której mowa w ust. 3, w terminie 65 dni od dnia złożenia

wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku

takiego organu organ nadzorujący, wymierza temu

organowi, w drodze postanowienia, na które

przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500

zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych

stanowią dochód budżetu państwa.
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Ustawa „o drogach publicznych”.

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, 

należy do ich posiadaczy.

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 
przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w 
ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest 

obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie 

drogowym: (-)

2) pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 

dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 6a, 

nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału 

technologicznego.
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Ustawa „o drogach publicznych”.

6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo o 

pozwoleniu na budowę dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej 

informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy 

drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania 

udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie 

zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”.
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Ustawa „o drogach publicznych”.

6c. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek 

zarządcy drogi w drodze decyzji, zwalnia zarządcę z 

obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w 

pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny 

lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby 

wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w 

zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub w 

sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego w 

przypadku przebudowy drogi byłoby ekonomicznie 

nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. W odniesieniu 

do dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie 

następuje przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 6a.
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Ustawa „prawo budowlane”.

Art. 5.

1.  Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 

budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres 

użytkowania, projektować i budować w sposób określony w 

przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej,

Art. 7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać  obiekty   

budowlane i ich usytuowanie,.
rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej, w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430.
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Ustawa „prawo budowlane”.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze 

rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej, dla obiektów budowlanych 

niewymienionych w pkt 1.
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Ustawa „prawo budowlane”.

Art. 9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza

się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może
powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa

mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób

niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować
pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i

użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu

określonych warunków zamiennych.
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Ustawa „prawo budowlane”.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra,

który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w

drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na

odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w

sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na

odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem

decyzji o pozwoleniu na budowę (-).
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Zajęcie pasa drogowego -
podsumowanie.

Postępowanie administracyjne w związku z wydawaniem decyzji:

1. Na wniosek lub z urzędu.

2. Zbadanie kompletności dokumentów – zastosowanie przepisów kpa w celu 
ich uzupełnienia lub pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.

3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – ustalić strony postępowania.

4. Rozpoznanie w terenie i zapewnienie stronom udziału w postępowaniu –
szczególnie istotne w przypadku decyzji odmownych.

5. Dokumentowanie czynności – w przypadku opłat i kar – terminy zdarzeń 
rozpoczynających i kończących naliczanie.

6. Staranność decyzji administracyjnych – proceduralne i materialne 
podstawy prawne, ustawowe warunki rozstrzygnięć (bezwzględne lub 
uznaniowe).

7. Uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. TERMINOWOŚĆ.



USTAWA
z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.

Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227.
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Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko oraz na obszar Natura 2000.

Art. 60.

Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na 

środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których 

mowa w art. 63 ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko;

2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko;

3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są 

kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w 

pkt 1 i 2.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

§ 2. do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza się następujące 

rodzaje przedsięwzięć:

31)  autostrady i drogi ekspresowe;

32)  drogi inne niż wymienione w pkt. 31, o nie mniej niż 
czterech pasach ruchu, na łącznym odcinku nie 

mniejszym niż 10 km
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Rozporządzenie …

§ 3. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza się następujące 

rodzaje przedsięwzięć:

56) garaże, parkingi samochodowe (-);

60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości   

przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione 

w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu 

drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy 

dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi 

stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody (-);
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USTAWA
z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu …”

Art. 63.

1. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze 

postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, (-)

4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, organ określa 

jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68.
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USTAWA
z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu …”

Art. 64.

1. Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, 

wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku 

przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15.

Art. 72.

1.  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

następuje przed uzyskaniem: (-)

10) „zrid”;
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USTAWA
z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu …”

Art. 78. 1. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

właściwym do wydawania opinii, o których mowa w art. 64 

ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 

ust. 2 pkt 2, jest:

1) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – w odniesieniu 

do:

a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco     

oddziaływać na środowisko: (-)

2) państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy 

graniczny inspektor sanitarny – w odniesieniu do pozostałych 

przedsięwzięć (-), w zakresie zadań określonych dla tych 

organów w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.
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Ustawa  z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U. z 1985 r. Nr 12, poz. 49)

Art. 12.  1. W rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w sprawach należących do zakresu 

zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o 

ile ustawa nie stanowi inaczej organem właściwym jest 

państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor 

sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest:

1) organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla 

których powiat jest organem założycielskim lub 

organem prowadzącym, lub w którym powiat jest 

podmiotem dominującym (-)
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USTAWA
z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu …”

Art. 75.

1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:

b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, (-)

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych 

przedsięwzięć.

6. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na 

terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny 

dyrektor ochrony środowiska.
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Opracowanie:

Adam Czerwiński
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu


