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KARTA USŁUGI

KD - 52- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wymaganiami ustawy „Prawo
o ruchu drogowym” powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W
przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób
szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia. Dotyczy to również imprez
masowych takich jak: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pochody, biegi itp., gdzie do ich
organizacji niejednokrotnie wykorzystywane są odcinki dróg.

KOGO DOTYCZY:

Organizator imprezy

CZAS REALIZACJI:

Organ wydaje zezwolenie po zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy
Komendanta Wojewódzkiego Policji i uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających
stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na
których ma się odbyć impreza, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jej
rozpoczęcia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek, który powinien zawierać w szczególności:
•
•
•
•
•

imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
rodzaj i nazwę imprezy;
informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub
miejsca imprezy na terenie poszczególnych;województw;
• podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
Do wniosku należy dołączyć:
• szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania
uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
• wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na
terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia
każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia
• program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między
poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program
przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice
województw
• plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 Prawa o ruchu
drogowym
• zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego
na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w
przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego
następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych
napraw
Wszystkie strony składanego wniosku jak i załączonych do niego dokumentów należy
zaparafować.

OPŁATY:

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za
pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:

1. Art.65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz, 1137 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
j.t.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z
dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

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:

Brak
FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

