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KARTA USŁUGI

KD - 53 - ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Organizację ruchu na drogach powiatowych opiniuje zarząd drogi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg
w Sokółce, natomiast na drogach gminnych Wójt lub Burmistrz na podstawie złożonego
projektu. Organizację na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Sokólskiego zatwierdza
Starosta Sokólski. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić
organ zarządzający ruchem na drogach o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

KOGO DOTYCZY:

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany
na drodze istniejącej jest zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez organ zarządzający
ruchem.
Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia :
Zarządca drogi, organ zarządzający ruchem, inwestor lub jednostka, o której mowa w §11 pkt.
1-6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzeniem.

CZAS REALIZACJI:

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych i gminnych
na terenie powiatu sokólskiego, wnioskodawca winien złożyć wniosek wraz z załączeniem co
najmniej w dwóch
egzemplarzy projektu spełniającego wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzeniem.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, projekt powinien zawierać:
1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg,
których projekt dotyczy.
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ
zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 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 nowych organizacji ruchu oraz parametry geometrii drogi.
3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu
zawierające gosygnalizację 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.

Organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, 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, może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na
podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
1. opis techniczny zawierający charakterystykę robót powtarzalny schemat umieszczenia na
drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
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.
Projekt należy wykonać z w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).
Do projektu powinny być dołączone opinie:
1. komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę
powiatową, z zastrzeżeniem pkt.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
2. zarządcy drogi

OPŁATY:
Brak
TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z
2012r.poz.1137zezm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
3. 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
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 26

Telefon

857110817(telefon bezpośredni do
wydziału/referatu/pracownika)

Fax
………………………
Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKRTONICZNE:

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o zatwierdzenie czasowej lub stałej organizacji ruchu

