NUMER DRUKU:

WDR-14

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Zatwierdzanie projektów tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu drogowego
OGÓLNY OPIS:

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej
w zakresie oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zatwierdzony projektu organizacji ruchu drogowego.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1.
2.

3.

4.

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego (Druk WDR-14-01)
Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
a. projekt organizacji ruchu w co najmniej dwóch egzemplarzach;
b. opinia Komendanta Miejskiego Policji wraz z załącznikami (nie dot. dróg gminnych i wewnętrznych);
c. opinia Wydziału Dróg (Referat Zarządzania Pasem Drogowym jako zarządcy drogi) wraz z załącznikami;
d. opinia Miejskiego Zakładu Komunikacji i Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
w przypadku organizacji ruchu kolidującej z ruchem komunikacji publicznej;
e. opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem wraz
z załącznikami;
f. w uzasadnionych przypadkach profil podłużny lub przekrój poprzeczny drogi, dane o istniejącym lub
prognozowanym natężeniu ruchu.
Pełnomocnictwo – pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
( art. 33 § 3 k.p.a.) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł do każdego zgłoszonego
pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez
pełnomocnika).
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy tylko osób fizycznych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może:
a. zatwierdzić organizację ruchu w całości lub części: bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu
uwag;
b. odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
c. odrzucić projekt.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

1. Złożenie – Kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Myśliborska 34, Gorzów Wlkp.
2. Odbiór – Wydział Dróg, Referat Zarządzania Ruchem Drogowym, ul. Myśliborska 34, III piętro, pok. 314 lub
za pośrednictwem poczty
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Dróg
Referat Zarządzania Ruchem Drogowym, ul. Myśliborska 34, Gorzów Wlkp., III piętro, pok. 314
telefon: 95-7355-842
email: pawel.najdora@um.gorzow.pl; rafal.krajczynski@um.gorzow.pl; krzysztof.kropinski@um.gorzow.pl
OPŁATY:

Opłata skarbowa od każdego zgłoszonego pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575,
wpisując w tytule przelewu – pełnomocnictwo
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem
wymaganych dokumentów
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Nie przysługuje

UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i ponownego złożenia w kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przedłużenie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
(Druk WDR-14-02) przed upływem terminu ważności zatwierdzenia organizacji ruchu, załączając kopię
obowiązującego zatwierdzenia i projektu organizacji ruchu. Wniosek o przedłużenie, złożony po upływie
terminu ważności organizacji zostanie odrzucony, a wnioskodawca zobowiązany będzie do ponownego
złożenia projektu do zatwierdzenia.
3. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek, co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem,
zawiadomić o terminie jej wprowadzenia (Druk WDR-14-03).
PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz. 784 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
PLIKI DO POBRANIA:

Druk WDR-14-01 - Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Druk WDR-14-02 - Wniosek o przedłużenie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
Druk WDR-14-03 - Zawiadomienie o zmianie organizacji ruchu

Opracował (data i podpis):

Sprawdził (data i podpis):

Zatwierdził (data i podpis):

Rafał Krajczyński

Zdzisław Plis

Agnieszka Surmacz

Kierownik Referatu Zarządzania
Ruchem Drogowym
30.05.2019 r.

Dyrektor Wydział Dróg

Z-ca Prezydenta Miasta

30.05.2019 r.

30.05.2019 r.

