Lubelski Urząd
Wojewódzki
w Lublinie

KARTA USŁUGI
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Opis sprawy

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla dróg wojewódzkich i krajowych

Kogo dotyczy

Właściwy zarządca drogi

Wymagane
dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej zawierający w szczególności:
1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą
proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące
uzbrojenie terenu;
2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości,
sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu;
5) cztery
egzemplarze
projektu
budowlanego
wraz
z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), aktualnym na dzień
opracowania projektu;
6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,
z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane;
7) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów
usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których
mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem
administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w
art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych
projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych
miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii
komunikacyjnych
oraz
sieci
uzbrojenia
terenu,
wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych
obiektów do sieci użytku publicznego;
7a) 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;
8) 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 bezpośredniego 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;
9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

Wzór
wniosków/formularzy
do pobrania
Sposób wypełnienia
dokumentów
Wymagane opłaty

brak
Nie podlega opłatom

Termin złożenia
dokumentów

W terminie dogodnym dla inwestora

Jednostka
odpowiedzialna za
załatwienie sprawy

Wydział Infrastruktury LUW w Lublinie
Oddział Budownictwa
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

Termin załatwienia
sprawy

Do 90 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem Wojewody
Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

W przypadku pytań informacji udzielają:


Informacje
dodatkowe

kierownik oddziału, pokój nr 204
tel. (81) 74-24- 448,
 pracownicy, pokoje nr 210-212
tel. (81) 74-24-425,
tel. (81) 74-24-245,
tel. (81) 74-24-488

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 687 j.t.)

Termin publikacji

Data zamieszczenia informacji na stronie Biuletynu

