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Procedura uzyskania zezwolenia na wykorzystanie dróg 
w sposób szczególny 

 

Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wydawane jest w drodze decyzji 

administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (art.65) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. Organizator chcąc zorganizować imprezę na drodze taką jak: zawody 

sportowe, rajdy, wyścigi lub inną powodującą utrudnienia w ruchu lub wymagającą 

korzystania z drogi w sposób szczególny jest zobowiązany zapoznać się z zapisami art. 

65 Prawa o ruchu drogowym. 

 

Krok pierwszy: uzgodnienie przebiegu trasy – art. 65a ust. 3 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

 

1. Przed złożeniem wniosku organizator jest zobowiązany ustalić przebieg trasy, 

na której ma się odbyć impreza oraz konieczność opracowania projektu czasowej 

organizacji ruchu w porozumieniu z organami zarządzającymi ruchem, zarządcami 

dróg oraz  Policją (Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową jeśli konieczne). 

W granicach miasta Kielce organem zarządzającym ruchem oraz organem 

zarządzającym drogami na drogach publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg 

ekspresowych) jest Prezydent.  

 

Przebieg trasy w granicach miasta Kielce organizator uzgadnia drogą mailową lub 

osobiście: 

 

mailowo – pod adresami: anna.noga@um.kielce.pl 

         renata.gorgis@um.kielce.pl 

osobiście - Urząd Miasta Kielce, Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym, 

ul. Strycharska 6 pok. Nr 8. 

2. Dodatkowo organizator jest obowiązany współdziałać z Policją (Strażą 

Graniczną lub Żandarmerią Wojskową jeśli konieczne) uzgadniając przebieg trasy lub 

miejsce imprezy, zastosować polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy, 

dokonać wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy. 

 

 

Uwaga! – w przypadku zaplanowania trasy przez drogi wewnętrzne lub tereny oddane w 

zarząd inwestorom (np.  remont lub budowa pasa drogowego) należy uzyskać pisemną 

zgodę zarządcy tego terenu. Brak przedmiotowej zgody skutkować będzie odmową 

wydania zezwolenia. 

 

 

Krok drugi: przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku – art. 65b ust.4 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art.1 ust.1 ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

 

1 - Program imprezy – program ma zawierać szczegółowy opis trasy z podaniem 

odległości pomiędzy poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i 

kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne 

miejscowości i granice województw (opracowuje organizator). 

2 - Szczegółowy regulamin imprezy określający m.in. zasady zachowania się 

uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (opracowuje 

organizator). 

3 – Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy (Załącznik nr 1 do wniosku). 
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4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie 

imprezy na terenie jej przebiegu (w tym poszczególnych województw) oraz w miejscach 

rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających 

szczególnego zabezpieczenia  (Załącznik nr 2 do wniosku). 

5 - Oświadczenie organizatora wydarzenia (Załącznik nr 3 do wniosku). 

6 – Mapka trasy przebiegu imprezy (opracowuje organizator). 
7 - Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób 

szczególny w kwocie 48 zł. Wpłaty należy dokonać na konto nr: 38 1050 0099 6450 

9000 0000 0000. Nie dotyczy jednostek zwolnionych z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej. 
7 – W przypadku stwierdzenia konieczności opracowania projektu czasowej organizacji 

ruchu (np. zamknięcie pasa ruchu, drogi, skrzyżowania itp.) - projekt czasowej 

organizacji ruchu ( opracowuje organizator). 

8 – W przypadku przeprowadzania imprezy na terenach leśnych - pisemna zgoda 

właściciela lasu. 

10 – W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z opłatą 

skarbową w kwocie 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 

skarbowej). 

 

Krok trzeci: złożenie wniosku – art. 65b ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego. 

 

1. Organizator składa kompletny  wniosek zawierający wszystkie niezbędne załączniki) 

na co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą w Urzędzie Miasta w Kielcach. 

Uwaga! Dzień złożenia wniosku oraz dzień w którym planowana jest impreza nie jest 

wliczany do wyżej wymienionego terminu. 

Przykład: 

Wniosek wpłynął do organu 1 września, impreza planowana jest 2 października. A zatem 

termin liczony jest od 2 września łącznie przez kolejne 30 dni i w momencie upływu 

ostatniego dnia terminu wypada 1 października, więc termin został zachowany. Gdyby 

impreza została zaplanowana 1 października termin nie byłby zachowany. 

2. Organizator imprezy przesyła w terminie określonym w punkcie 1 kopię wniosku 

wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia 

imprezy komendanta wojewódzkiego Policji (Straży Granicznej lub Żandarmerii 

Wojskowej jeśli konieczne). 

 

Wniosek wraz  z załącznikami do pobrania pod linkiem: 

https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-

zalatwiania-spraw/zarzadzanie-ruchem-drogowym/wykorzystanie-drog-w-

sposob-szczegolny.html 

 

Uwaga! W przypadku wniosków złożonych po terminie zawierających wszystkie 

wymagane przepisami prawa załączniki wnioskodawca może ubiegać się o przywrócenie 

terminu do złożenia wniosku. Wówczas organ wydający decyzję może ale nie musi 

uwzględnić wniosek strony (decyzja organu uzależniona jest od zachowania pozostałych 

terminów wymaganych przepisami prawa). 

Organ odmawia wszczęcia postępowania a w przypadku braków wzywa do uzupełnienia w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, przy czym uzupełnienie wniosku musi 

nastąpić na co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą. 

 


