
       ……………………………………………... 
  ( miejscowość)               ( data)  

……………………………………………… 
(wnioskodawca)  

……………………………………………… 
      (adres)  

……………………………………………… 
     (telefon) ** 

 

 

 
Starosta Kolski  

Organ Zarządzający Ruchem 
ul. Sienkiewicza 21/23,62-600 Koło  

 
Wniosek  

o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu  
 

 Na podstawie art. 10 ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  

(t.j. Dz. U. z 2022r, poz. 988 ze zm.) oraz §3 ust.1 pkt 3, §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) wnoszę o zatwierdzenie projektu 

tymczasowej I stałej I uproszczonej*) organizacji ruchu na drodze  

(powiatowej/gminnej) nr ..…..…..…..….......…..…....….../ul..…..…....………....……..…..……......….............................. 

w miejscowości……………………….gm. ....…..……..….w związku z ..……………..….………..…...………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
(podać rodzaj robót)  

 
Przewidywany termin (rrrr/mm/dd) .…..…….………….wprowadzenia (stałej/tymczasowej/uproszczonej*)  

organizacji ruchu,  

Przewidywany termin (rrrr/mm/dd) ….…….….….……..przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu/dla 

org. tymczasowej.  
 
Ponadto przedstawiany projekt organizacji ruchu powinien zawierać elementy określone  

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2017r., poz. 
784).  
 
Projekt organizacji ruchu po uzyskanym zatwierdzeniu odbiorę w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Kole/proszę przesłać na adres*/**)  
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

..........................................................  

 
        …………………….......... 

podpis (pieczątka)  
 
 

*) niepotrzebne skreślić  
**) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: tj. nr telefonu kontaktowego: przez administratora danych osobowych tj. 
Starostwo Powiatowe w Kole (ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło) w celu kontaktu ze mną w sprawie wniesionego wniosku.  
 
 Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania 
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Wycofanie zgody 
następuje po uprzednim złożeniu wniosku na piśmie do Inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kole.  
 
 

……………………...……. 
  czytelny podpis  



 

 
OBJAŚNIENIA DO ZATWIERDZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU:  
 

I. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:  
1) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy;  
2) plan sytuacyjny w skali 1 :500 lub 1: 1.000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji 

ruchu; w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1 :2.000 lub 
szkic bez skali; 

3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego 
sygnalizację świetlną; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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;  

7) nazwisko i podpis projektanta.  
II. Do projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:  

◦ Komendanta Powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,  
◦ zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;  
III. Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego 
wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, obejmującego roboty związane 
z utrzymaniem drogi niewymagające całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów 
samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania 
czynności.  
IV. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w 2 egzemplarzach.  
V. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd 
drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni  
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.  
VI. 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 jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ 
zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego Komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu 
prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed  
ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu  
ze strony organu zarządzającego ruchem.  
VII. Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni 
od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych 
wynikających z realizacji projektu.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


