
 
W sprawie budowy zjazdów 

 
 
 

W dniu 28 grudnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej 
instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539). Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 82 ust. 
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), wymienia 
inne niż określone w art. 82 ust. 3 ww. ustawy obiekty i roboty budowlane, w sprawach w których 
organem pierwszej instancji jest wojewoda. W katalogu tym znalazły się roboty budowlane dotyczące 
m.in. zjazdów. 

Wejście tych przepisów w życie wyznaczyło jednocześnie sposób interpretacji pojęć w nich 
zawartych, np. zjazdów. Zgodnie bowiem z § 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, wojewoda został organem 
administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach robót budowlanych 
dotyczących zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich. W 
związku z powyższym, skoro rozporządzenie wprost odwołuje się do definicji zjazdu określonej w 
ustawie o drogach publicznych, nie może mieć w tym przypadku zastosowania definicja obiektu 
liniowego z ustawy - Prawo budowlane. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o drogach 
publicznych, zjazd nie jest częścią drogi, ponieważ jest połączeniem drogi publicznej z 
nieruchomością położoną przy drodze, stanowiącym bezpośrednie miejsce dostępu do drogi 
publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z 
powyższym obecnie budowa zjazdu z dróg krajowych i wojewódzkich może być realizowana jedynie 
jako budowa nowego obiektu budowlanego - zjazdu - w trybie uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę.  

Równocześnie, analogicznie jak zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich, należy traktować 
zjazdy z dróg powiatowych i gminnych. Zatem także budowa tych zjazdów, znajdujących się w 
kompetencji starostów, nie może być realizowana na zgłoszenie jako przebudowa drogi, ale na 
pozwolenie na budowę. 


