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Zał. nr 1 
 

 We wrześniu 2008 roku miała miejsce nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
która w zasadniczy sposób zmieniła procedurę przygotowania inwestycji drogowych, poprzez 
wprowadzenie nowego typu decyzji zastępującej dotychczasową decyzję lokalizacyjną oraz 
decyzję o pozwoleniu na budowę, co może przyspieszyć i usprawnić proces inwestycyjny na 
drogach. Jednakże nowe przepisy nadal nie są doskonałe a pozostałe w specustawie 
nieścisłości i kwestie problematyczne w dalszym ciągu mogą wpływać na przedłużanie się 
toczącego się postępowania. 
 

I. Zasadnicze znaczenie ma umiejscowienie nowych przepisów specustawy na tle 
przepisów dotychczasowych zwłaszcza w zakresie decyzji lokalizacyjnych oraz 
pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowymi przepisami do postępowań 
wszczętych przed datą 10 września 2008 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 
Od tej daty natomiast prace budowlane w zakresie drogi mogą być prowadzone 
tylko w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
Nie ma możliwości wydania pozwolenia na budowę, jeżeli postępowanie                   
w sprawie takiego pozwolenia nie zostało wszczęte przed dniem 10 września 
ubiegłego roku. Nie można również wystąpić o pozwolenie na budowę w oparciu 
o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie             
z art. 11i ust.2 w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowej nie ma 
zastosowania ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,                       
w związku z czym nie dość że nie można skorzystać z ustaleń miejscowych 
planów, to również, przede wszystkim, czasami niepotrzebnie trzeba powtórzyć 
procedury służące ustaleniu lokalizacji, pomimo że takie zostały już ustalone dla 
planowanej inwestycji np. ULD, ULICP. Mam tu na myśli przede wszystkim 
konieczność ponownego uzyskiwania wszystkich niezbędnych opinii (ok. 6 szt.) 
przed złożeniem wniosku o ZRID ( z art. 11b oraz 11d ust. 1 pkt 8), co                       
w znacznym stopniu przyczynia się do wydłużenia procesu inwestycyjnego. Aby 
temu zapobiec specustawa powinna w wyraźny sposób zezwolić na 
wykorzystanie, oczywiście gdy jest to możliwe, istniejących określeń 
lokalizacyjnych (m.p.z.p., uld, wz, ulicp - gdy są one zgodne z planowanym 
zamierzeniem inwestycyjnym). Wówczas zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej obejmowałoby tylko elementy związane z pozwoleniem na budowę oraz 
zajęciem nieruchomości pod inwestycję. 

  
 
II. Drugie sporne zagadnienie dotyczy właściwości organu wydającego decyzję              

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz problem kto może złożyć 
wniosek o ZRID (wg specustawy właściwy zarządca drogi). Pojawia się wówczas 
odwieczny problem, co zrobić w przypadku konieczności wydania decyzji dla 
skrzyżowania dróg różnej kategorii lub w przypadku konieczności przebudowy 
urządzeń obcych, zlokalizowanych poza korytarzem komunikacyjnym. W tym 
ostatnim przypadku zasadniczym pytaniem jest czy decyzja wydawana w oparciu 
o specustawę może w ogóle obejmować takie przedsięwzięcie Jeśliby uznać, że 
nie to w przypadku przebudowy np. skrzyżowania drogi krajowej z drogą 
wojewódzką, powiatową i/lub gminną wraz z przebudową urządzeń obcych poza 
pasem drogowym, dochodzi do tak kuriozalnej sytuacji, że konieczne będzie 
wydanie co najmniej dwóch decyzji ZRID (przez wojewodę dla drogi krajowej i 
wojewódzkiej oraz przez starostę dla dróg pozostałych kategorii) oraz 
ewentualnie pozwolenie na budowę dla przebudowy urządzeń obcych. Podobny 
problem pojawia się przy budowie lub przebudowie zjazdu znajdującego się 
częściowo w liniach rozgraniczających teren inwestycji a częściowo na ternie 
prywatnym. Problem jest tym bardziej złożony, że zgodnie z ustawą o drogach 
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zjazd nie jest częścią drogi. Czy w takim przypadku budowa zjazdu, zgodnie z 
prawem budowlanym, podlega zgłoszeniu robót, czy też należy objąć ją 
wnioskiem o pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej? 
Aby rozwia ć wszelkie w ątpliwo ści w specustawie powinny znale źć się 
wyra źne zapisy okre ślające, że decyzja ZRID dla danej inwestycji obejmuje 
wszelkie roboty budowlane, niekoniecznie zwi ązane z sam ą drog ą publiczn ą 
- które s ą jednak konieczne do realizacji planowanej inwestyc ji .  
Organem właściwym byłby organ wyższego stopnia, który obejmowałby swoją 
właściwością również te elementy złożonego wniosku, które leżą w kompetencji 
innego organu administracji architektoniczno – budowlanej, jednakże z uwagi na 
ich funkcjonalne przeznaczenie oraz powód dokonywanej zmiany (np. dot. 
wszelkich robót budowlanych związanych z funkcjonowaniem  urządzeń obcych), 
jest bezwzględnie związane z inwestycją drogową.  

Specustawa odnosi się tylko do przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czyli, zgodnie 
z definicją przebudowy, bez zmiany długości – przy rygorystycznym podejściu organu 
administracji nie można zgłosić usunięcia kolizji żadnej sieci z projektowanymi 
elementami, bo zawsze wymaga to zmiany długości tej sieci). W przypadku rozbudowy 
(zmiana długości) lub budowy nowej sieci: zasilanie oświetlenia, kanalizacja deszczowa 
odprowadzająca ścieki do odbiornika poza pasem drogowym należy uzyskać decyzję 
o pozwoleniu na budowę. Wniosek taki można złożyć na podstawie MPZP, a jeśli nie ma 
MPZP to na podstawie ULICP. W ten sposób „zabito” intencję ustawodawcy (skrócenie 
procesu przygotowania inwestycji poprzez połączenie decyzji lokalizacyjnej i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Owszem dla 99% uzyskamy ZRID, ale i tak nie możemy 
rozpocząć budowy bez uzyskania decyzji o PB dla zakresu wymagającego ULICP + PB. 
Należy zaznaczyć, że uzyskując decyzję o PB bez wykorzystania specustawy zmuszeni 
jesteśmy do uzyskania prawa dysponowania terenem od właścicieli gruntów z wszelkimi 
tego konsekwencjami (dotyczy to oprócz rozbudowywanych lub budowanych sieci 
uzbrojenia terenu również zjazdów). 
 
 
III. Kolejnym zagadaniem, nad którym warto się pochylić i zastanowić, w jaki sposób 

usprawnić proces pozyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej jest zawartość wniosku o jej wydanie, który inwestor składa do 
uprawnionego organu oraz obowiązek przesyłania wniosku do opiniowania przed 
decyzja ZRID (opiniowanie średnio w sześciu instytucjach). Zgodnie z zapisami 
specustawy do wniosku należy dołączyć m.in. 4 egzemplarze projektu 
budowlanego, mapę w skali co najmniej 1:5000 z proponowanym przebiegiem 
drogi, analizę powiązań z innymi drogami oraz określenie zmian                               
w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Tymczasem zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, te same elementy zawiera 
sam projekt budowlany (chodzi m.in. o projekt zagospodarowania terenu oraz 
istniejący stan zagospodarowania terenu wraz z omówieniem planowanych zmian 
w części opisowej, projektowany układ komunikacyjny, a także proponowany 
przebieg drogi). Z powyższego wynika, że te same elementy, które znajdują się 
już w opracowanym projekcie budowlanym (w 4 jego egzemplarzach!) należy 
dodatkowo dołączyć wraz z nim do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Oznacza to 
nie tylko dublowanie tych samych materiałów, ale również znaczny wzrost 
kosztów opracowania oraz nakładu pracy koniecznego do skompletowania 
wszystkich elementów. Projekt budowlany w czterech egzemplarzach plus 
wszystkie wymagane elementy składanego wniosku dla odcinka drogi o długości 
ok. 10 km wraz z innymi obiektami infrastruktury drogowej (skrzyżowania, obiekty 
mostowe, mury oporowe) dają w sumie objętość zgromadzonych dokumentów 
wielkości średniej wielkości biurka, co w przeliczeniu na ilość potrzebnego 
papieru daje obraz wielkości biurokracji koniecznej dla uzyskania decyzji. Wydaje 
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się logiczne, że elementy zawarte w projekcie budowlanym nie wymagają 
powielenia w samym wniosku, a do opiniowania powinien być przekazany wyciąg 
z wniosku i to w wersji elektronicznej.  

 
IV. Kolejna kwestia dotyczy skali mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi 

z zaznaczeniem obiektów budowlanych oraz istniejącego uzbrojenia terenu, którą 
należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie ze specustawą 
powinna to być mapa o skali co najmniej 1:5000. Tymczasem dla czytelności 
przedstawienia istniejącego uzbrojenia terenu dla inwestycji drogowych skala 
winna wynosić 1:1000 lub 1:2000. W ogóle sam sens załączania tej mapy do 
wniosku jest wątpliwy ze względu na to, że wniosek zawiera projekt budowlany 
sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (ponownie 
pojawia się argument niepotrzebnego dublowania składanych do wniosku 
elementów). Tym bardziej, że proponowany przebieg drogi to nic innego jak 
projekt drogi. To samo dotyczy załącznika w postaci analizy powiązań drogi              
z innymi drogami. Również ten element wydaje się zbyteczny z uwagi na to, że 
kwestie powiązań rozstrzyga projekt budowlany. Pewna nieścisłość powstaje 
również w zakresie określenia linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej               
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności obowiązujących w budownictwie, 
treść mapy do celów projektowych powinna zawierać opracowane geodezyjnie 
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz linie zabudowy, jeżeli 
zostały określone w warunkach zabudowy. W świetle specustawy nie jest to 
możliwe, ponieważ decyzję lokalizacyjną uzyskamy dopiero składając projekt 
budowlany wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Tak 
więc niemożliwe jest aby mapa do celów projektowych, która stanowi składnik 
projektu budowlanego przedstawiała takie granice. Wobec powyższego 
należałoby zastanowić się nad zmianą redakcji przepisu specustawy, który 
określa jaką mapę należy dołączyć do wniosku o decyzję ZRID, w taki sposób 
aby nie powstawała sprzeczność pomiędzy obowiązującymi przepisami. 
Powyższa kwestia odnosi się również do określonych przez specustawę jako 
koniecznych załączników do wniosku opinii wymaganych przepisami 
szczególnymi. Taką opinią jest np. uzgodnienie Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej (nałożona przez rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa). Do wniosku o taką opinię należy przedłożyć 
warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu wraz z aktualną mapą 
sporządzoną zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem. Powstaje tutaj 
oczywisty paradoks ponieważ składając wniosek o uzgodnienie nie posiadamy 
jeszcze decyzji lokalizacyjnej, a z kolei uzgodnienie ZUDP jest konieczne do 
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.    

 
Składniki wniosku, o których mowa w punktach III i IV pozostały niezmienione              
w porównaniu z poprzednim brzmieniem specustawy, gdy tymczasem należałoby 
głęboko przemyśleć ich zasadność ze względu na zmianę charakteru decyzji                 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Obecnie decyzja ta pełni również 
funkcję pozwolenia na budowę, stąd we wniosku pojawiły się wymogi określone  
w prawie budowlanym, a więc projekt budowlany, zawierający te elementy który 
były wcześniej potrzebne dla pozyskania decyzji lokalizacyjnej. Jako, że intencją 
ustawodawcy było wprowadzenie jednej decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej zarówno w zakresie ustaleń lokalizacyjnych jak i zgody 
budowlanej, nie ma sensu automatycznie powielać załączników, które do tej pory 
były konieczne dla pozyskania dwóch decyzji, tylko dlatego, że nowa decyzja 
pełni podwójną funkcję. Należy wykazać się daleko idącym pragmatyzmem, i w 
celu realizacji celów i idei, jakim przyświecała ostatnia nowelizacja specustawy - 
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dążyć do dalszego uproszczenia i przyspieszenia inwestycji drogowych. Dlatego 
zmniejszenie do minimum wymaganych we wniosku załączników wydaje się 
koniecznością (oczywiście przy założeniu, że te konieczne będą zawierały 
wszystkie wymagane informacje nt. planowanej inwestycji). Pozwoli to nie tylko 
na zaoszczędzenie papieru, ale także zapobiegnie „sztucznej potrzebie” 
tworzenia zalegającej w urzędach dokumentacji. 
 

V. Wątpliwości dotyczące zapisów specustawy budzi również kwestia opinii do 
wniosku o pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
jakie należy uzyskać od uprawnionych organów. Jak wspomniano już powyżej 
nowa decyzja łączy w sobie dwie procedury – lokalizacyjną oraz zgody 
budowlanej. Aby zachować sens całego procesu szeroko rozumianego prawa 
budowlanego, należałoby utrzymać taką właśnie kolejność. W konsekwencji 
przed przygotowaniem projektu budowlanego należy więc pozyskać opinie 
uprawnionych organów. Dlatego nielogiczne wydaje się stanowisko, zgodnie                   
z którym do wniosku o w/w opinie należałoby dołączyć projekt budowlany, który 
przecież należy do drugiej części – etapu zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej – zgody budowlanej. Opinia organów winna być wydawana wyłącznie     
w oparciu o materiał poglądowy. W tej kwestii należałoby uściślić zapisy 
specustawy.  

 
VI. Specustawa przewiduje w swoich nowych postanowieniach prawo przejścia przez 

linię kolejową lub wody płynące. Nie ma wówczas mowy o przeniesieniu 
własności tych terenów na zarządcę drogi, ani o wydzieleniu na bazie specustawy 
działek ewidencyjnych w tych obszarach. Zostało to uregulowane w taki sposób, 
że zasady nieodpłatnego zajęcia tych obszarów ustalać będą porozumienia 
pomiędzy zarządcą drogi a zarządcą danej infrastruktury. Takie rozwiązanie daje 
zezwolenie na realizację drogi. Być może te zapisy specustawy wymagałyby 
większego uszczegółowienia, w taki sposób, aby nie pozostawić luki 
interpretacyjnej przy ich stosowaniu w praktyce (pozyskanie takiego porozumienia 
np. z RZGW trwa co najmniej 6 miesięcy). Natomiast na pewno wątpliwości budzi 
konieczność uzgadniania z organami administracji architektoniczno – budowlanej 
rozwiązań projektowych dotyczących drogi w przypadku, gdy jest ona 
usytuowana na terenach zamkniętych, na terenie pasa technicznego, portów, 
przystani morskich oraz na terenie zakładów górniczych, w zakresie np. linii 
zabudowy, elewacji obiektów budowlanych. Takie zapisanie nie oddają cech 
charakterystycznych drogi i mogą spowodować ingerencję organu np. w 
rozwiązania konstrukcji mostu. 

 
VII. Zapisy znowelizowanej specustawy ściśle określają, że podmiotem uprawnionym 

do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji realizacyjnej jest właściwy 
zarządca drogi. Taki zapis powoduje, że bardzo komplikuje się przygotowanie              
i realizacja  rozbudowy bądź też budowa drogi wymuszona przez powstanie dużej 
inwestycji niedrogowej (budynki handlowe, stacje benzynowe, zakłady 
przemysłowe itp). Prywatny inwestor, który otrzyma od zarządcy drogi warunki na 
jakich może włączyć się do drogi publicznej (rozbudowa istniejącej infrastruktury 
drogowej lub budowa nowej) nie otrzyma, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zgody na decyzję administracyjną, pozwalającą na realizację takiej rozbudowy 
bądź też budowy. Taką zgodę może otrzymać jedynie właściwy zarządca. 
Poprzez takie wskazanie specustawy został bowiem wyłączony ze stosowania 
art. 40 Prawa Budowlanego, który umożliwiał przeniesienie zezwolenia na inną 
osobę. Przed wprowadzeniem w życie specustawy inwestor komercyjny prowadził 
odpowiednie rozmowy z właścicielami działek niezbędnych do realizacji całej 
inwestycji (części komercyjnej i drogowej) i pozyskiwał ich zgody na prawo 
dysponowaniem terenem. Obecnie przy zastosowaniu specustawy podmiotem 
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pozyskującym prawo do dysponowania terenem jest zarządca drogi, a decyzja 
ZRID z chwilą, gdy staje się ostateczna, powoduje wygaśnięcie wszelkich praw 
rzeczowych i przejście własności rzeczy ustanowionych. Zgodnie ze specustawą 
nieruchomości przeznaczone pod pasy drogowe stają się własnością Skarbu 
Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego i w terminie nie krótszym niż 
120 dni nieruchomość musi być wydana, a lokale i inne pomieszczenia 
opróżnione. Taki sposób pozyskania terenu powoduje nierówność stron wobec 
prawa – inwestor komercyjny za pomocą właściwego zarządu dróg ogranicza 
swobodne prawo dysponowania własnością właścicieli działek  
i nieruchomości. 

 
Wielokrotnie ponawiane próby nowelizowania części istniejących przepisów bez analizy ich 
wpływu na kolejność elementów procesu projektowania i budowy, a także inne regulacje 
prawne powodują, że inwestor zaskakiwany jest częstymi zmianami i od wielu lat tkwi                  
w nieustającym procesie przygotowania inwestycji, zmieniając, uzupełniając, bądź też 
zrywając zawarte umowy z projektantami, co powoduje coraz większy chaos. Przygotowanie 
inwestycji drogowej to najczęściej kilkuletni proces, którego reguły nie mogą być zmieniane 
co jakiś czas. Zmiany te powinny być kompleksowe, obowiązywać np. po co najmniej 
rocznym vacatio legis ustawy. Innym rozwiązaniem jest opracowanie ustawy „prawo dla 
drogownictwa”, która będzie jedynym  aktem prawnym obowiązującym przy przygotowaniu             
i realizacji inwestycji drogowej.  
Prawo dla drogownictwa powinno regulować przygotowanie, realizację i oddanie do 
użytkowania inwestycji drogowej, w którym zostaną zawarte: 

a) nowe definicje (np. zjazdu, który jest faktyczną częścią drogi), 
b) wymagania dotyczące przygotowania inwestycji od sposobu klauzulowania map 

sytuacyjno -wysokościowych, poprzez ujednolicenie czasu i warunków wydawanych 
przez gestorów sieci, ilości decyzji (np. należałoby rozważyć zlikwidowanie 
obowiązku pozyskania pozwolenia wodnoprawnego – to projektant powinien ponosić 
pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, a nie prowadzić wielotygodniową 
korespondencję ze starostwem kwestionującym rozwiązania projektowe), po 
doprecyzowanie jak interpretować konsultacje społeczne na etapie postępowania 
środowiskowego (jakie warunki powinny być spełnione aby uwzględnić protest 
mieszkańców przeciwko planowanej inwestycji), 

c) określone zasady na jakich organ wydający decyzję pozwolenia na budowę lub ZRID 
może ingerować w złożony wniosek; obecnie wygląda to następująco: 
� często ma miejsce ingerencja w rozwiązania projektowe, 
� organ wnosi uwagi do „braku czytelności” co przy dużej złożoności 

przedsięwzięcia oraz dużej ilości działek powoduje konieczność opracowywania 
wielokrotnych zmian na planszach zagospodarowania terenu, 

� organ wnosi o robienie wielu zestawień działek wg własnych ustaleń, 
� organ hierarchizuje zapisy prawa budowlanego, np. uznaje za nadrzędny art. 82 

prawa budowlanego (rozstrzygający o właściwości organów administracji 
architektoniczno – budowlanej) nad art. 33, zgodnie z którym pozwolenie na 
budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego – mogącego samodzielnie 
funkcjonować, a nie jego fragmentów sztucznie podzielonych z uwagi na 
właściwość organów (które de facto nie mogą samodzielnie funkcjonować), 

� przewleka postępowanie (dla zobrazowania powyższego, należałoby sporządzić 
listę pozwoleń na budowę - ewentualnie decyzji ZRID, wydanych przez 
poszczególne urzędy wojewódzkie dla inwestycji drogowych, dla których nie 
zostało wydane postanowienie o usunięcie braków we wniosku; z doświadczeń             
z Małopolskim Urzędem Wojewódzki i postępowań prowadzonych dla dróg 
wojewódzkich takie zestawienie pokazałoby, że ponad 90% wniosków posiadało 
braki); wykazanie jakichkolwiek braków stanowi podstawę do wydłużenia okresu 
wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź ZRID i jest spowodowane 
przez „wnioskodawcę”; trudno uwierzyć, że aż taka ilość wniosków jest 
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przygotowana błędnie, tym bardziej, że przed złożeniem wniosku projektanci 
często spotykają się z pracownikami merytorycznymi wnioskodawcy omawiając 
zawartość w/w wniosków. 

 
Uczestnikami procesu budowlanego zgodnie z trzecim rozdziałem prawa budowlanego 
są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub 
kierownik robót. Nie są nimi natomiast organy wydające pozwolenia, opiniujące, 
wydające decyzje, itp., dlatego niezbędne jest ograniczenie ich roli (a raczej samowoli)       
w procesie budowlanym, ponieważ to właśnie ich zasługą jest przewlekłość postępowań 
budowlanych, a przecież w procesie budowlanym nie ciążą na nich żadne obowiązki, ani 
też nie posiadają żadnych praw.  
 

     


