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ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW  
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
Podstawa prawna:  

- ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
- 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. 
 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Osobiście. 
2. Za pośrednictwem poczty. 
3. Elektronicznie (z zachowaniem warunków określonych w Kpa) po weryfikacji wniosku wraz  

z załącznikami należy przedłożyć  w urzędzie oryginały dokumentów. 
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu. 
2. Załączniki: 

a. dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu, który winien zawierać: 
− plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt 

dotyczy,  
− 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 urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  
• parametry geometrii drogi,  

− program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego 
sygnalizację świetlną,  

− 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 elementy mające wpływ na ruch drogowy,  

− 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,  
− przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz terminy wprowadzenia 

nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku 
projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,  

− imię, nazwisko i podpis projektanta; 
b. opinia Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku (opinia Policji nie jest wymagana w przypadku 

projektu czasowej organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu 
uproszczonego, o którym mowa w sekcji „Uwagi” niniejszej procedury),  

c. opinia zarządu drogi - jeśli projekt dotyczy dróg będących w jego zarządzie, a nie jest on jednostką 
składającą projekt,  

d. opinia organu zarządzającego ruchem właściwego dla drogi - w przypadku, gdy objazd jest  
poprowadzony drogami publicznymi innymi niż powiatowe i gminne,  
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III. OPŁATY:  
Opłata skarbowa: 
− złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu 

lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawiony organ, upoważniającego 
do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu 
lub rodzeństwu) – 17 zł. 

Opłatę skarbową należy opłacić gotówką za pośrednictwem:  
- banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf), również w kasie Starostwa, 
- w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku (bez dodatkowych opłat),  
na rachunek bankowy: 
Urząd Miejski w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3, konto nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ...."). 
 
Opłata administracyjna: 
Brak. 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Niezwłocznie. 

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
 

VI. INFORMACJE DODATKOWE: 
1.  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,  
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).  

2.  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. 

 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KM), pok. 13 (parter), tel. 59 84-18-544, e-mail: 
komunikacja@powiat.slupsk.pl 
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mailto:komunikacja@powiat.slupsk.pl

	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
	KM 47

