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KARTA USŁUG NR 36/KM 

 
 

Opiniowanie i zatwierdzanie stałej lub czasowej organizacji ruchu 

 

 

 

 

I.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Komunikacji  i Transportu  ul. Plac Wolności 13, pokój nr 8 

Tel. (077) 4052759 

(pn. 800 - 1530, wt. – pt. 700 - 1430). 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

1. Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Podanie inwestora, 

2. Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierającego:  

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt 

dotyczy, 

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający 

ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający: 

 lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu 

dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

 parametry geometrii drogi, 

c) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego 

sygnalizację świetlną, 

d) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki 

świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji 

ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy, 

e) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji 

ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub 

utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać 

zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót, 

f) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej 

stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku 

projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze, 

g) nazwisko i podpis projektanta. 

 

3. Opinia właściwego komendanta Policji, 

 
4. Opinia właściwego zarządu drogi,  

 

5. Opinie właściwych organów zarządzających ruchem, 

 

IV. OPŁATY 

Brak 
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa: 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione 

przez stronę, 

- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie przysługuje. 

 

VII. UWAGI 

W przypadku braku kompletu dokumentów Wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia. 

Do odbioru stosownych dokumentów należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 

potwierdzający tożsamość osoby odbierającej. 

Dokumenty odbiera się osobiście w Wydziale Komunikacji  i Transportu  tutejszego Starostwa  lub za 

pośrednictwem osoby upoważnionej. 

 

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla 

ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania 

czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na podstawie 

projektu uproszczonego zawierającego:  

a) opis techniczny zawierający charakterystykę robót; 

b) powtarzalny schemat umieszczania na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

c) sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności 

wykonywane na drodze (w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi).  

 

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:  

a) dołączenia do projektu organizacji ruchu: 

- profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,  

- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na 

skrzyżowaniach i struktury rodzajowej; 

b) złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu. 

 

 

 

Opracował: Stanisław Siemaszko- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę) 

 

Zatwierdził: Dariusz Strzelec-………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego) 
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