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 KARTA USŁUGI
REALIZOWANEJ W RAMACH PROCESU POSTĘPOWANIA  ADMINISTRACYJNEGO.

KTD-26 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1260 z późn. zm.), starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, godziny pracy 7:30 – 15:30, nr pokoju SK 5,
telefon kontaktowy: (56) 683 53 80/81, wew. 115, fax: (56) 683 54 14.

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z 
późn. zm.),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z  
późn. zm.),

• 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. z 2017 r poz. 784),

• rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z  
późn. zm.),

• 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. z 2003 r. Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.).

WYMAGANE  DOKUMENTY

1. Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierające:    

• 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 i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji 
ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji  
ruchu,

- parametry geometrii drogi,
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• 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  elementów 
mające wpływ na ruchu drogowy,

• opis  techniczny  zawierający  charakterystykę  drogi  i  ruch  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 termin wprowadzenia 
nowej stałej  organizacji  ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej  organizacji  ruchu – w 
przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,

• nazwisko i podpis projektanta.

• opinię  Komendanta  Powiatowego  Policji  –  w  przypadku  projektu  obejmującego  drogę 
powiatową, 

• opinię zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,

• opinię organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

UWAGA !
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 
organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego: 

– opis techniczny zawierający charakterystykę robót,
– powtarzalny  schemat  umieszczenia  na  drodze  znaków  drogowych  i  urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– sposób  rozmieszczenie  i  oznakowania  pojazdów  zabezpieczających  lub  wykonujących 

roboty  lub  czynności  wykonywane  na  drodze;  w  szczególności  dotyczy  to  robót  lub 
czynności przesuwających się wzdłuż drogi. 

Tymczasowe ograniczenia lub zakazy mogą wprowadzić: 
– Policja, Żandarmeria Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe – w przypadku zdarzeń 

w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, życia lub 
zdrowia osób lub możliwość wystąpienia szkód materialnych w znacznym rozmiarze,

– zarząd  drogi  lub  właściwe  służby  –  w  nagłym  przypadku  awarii  urządzenia  w  pasie 
drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych. 

Załączniki: 
– szkic sytuacyjny z zaznaczeniem na nim odcinka drogi o ograniczonym lub zamkniętym 

ruchu,
– zmienną organizację ruchu, 
– przewidywany termin przywrócenia stanu pierwotnego

2. Do     wglądu:  
• dowód osobisty,
• pełnomocnictwo.



SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

• Zatwierdzenie organizacji ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu, a także określenie 
terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu.

• Przyjęcie  przedstawionej  organizacji  ruchu,  w  przypadku  tymczasowych  ograniczeń  lub 
zakazów.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie 
wezwany  do  ich  uzupełnienia  w  terminie  7  dni.  W  przypadku  nie  uzupełnienia  wniosku  we 
wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.     

OPŁATY

• 17  zł  za  pełnomocnictwo,  jeżeli  między  mocodawcą,  a  pełnomocnikiem  nie  zostaje 
zachowane  pokrewieństwo  w  linii  pierwszej  (zstępni,  wstępni,  małżonkowie)  –  opłata 
skarbowa. 

Opłatę skarbową uiszcza się: w kasie Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, przy Placu 1000-lecia 
25, (II piętro), kasa czynna jest w dniach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 – 14.00, wtorek od 
7.30 – 15.00, piątek od 7.30 - 13.00, lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 35 9551 0002 0100 
2219 2000 0001 

SPOSÓB DOSTARCZENIA  DOKUMENTÓW

• osobiście, drogą pocztową lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie 
e-Puap, dołączając zamieszczone formularze do załatwienia danej sprawy, do formularza 
ogólnego osoby posiadającej podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie e-Puap

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW

• biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu – parter (okienko),
• elektroniczna skrzynka podawcza na platformie e-Puap, 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

• do 30 dni.
• Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu Starosta może: 

  - zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:
     a) bez zmian,
     b) po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu,
  - odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek,
  - odrzucić projekt.

TRYB  ODWOŁAWCZY

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 1987 r. sygn. Akt. 
SAB/Wr 26/87 ONSA 1987/2/92 sprawy dotyczące wykonywania oznakowania drogowego nie są 
sprawami indywidualnymi z zakresu administracji państwowej dlatego też nie można ich rozstrzygać 
w drodze decyzji administracyjnego. 

FORMULARZE  DO POBRANIA

• Wzór pełnomocnictwa.

REJESTR  ZMIAN

zmiana numeru konta bankowego z: 25 1020 5024 0000 1602 0010 1220, na: 57 9551 0002 0105 



2126 2000 0001,
 zmiana miejsca złożenia  dokumentów z:  sekretariatu  Starostwa Powiatowego,  na:  biuro 

podawcze Starostwa Powiatowego, nr pokoju S4,
 zmiana  miejsca  i  godzin  uiszczenia  opłat  z:  kasy  Starostwa  Powiatowego  czynnej  w 

poniedziałki,  wtorki,  czwartki  od godz.  8:00 do 15:00,  środy i  piątki  od godziny 8:00 do 
14:00, na: 

      Oddział Banku Spółdzielczego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00           
do 14:30,

• zmiana  numeru  telefonu  kontaktowego  do  Wydziału  Komunikacji,  Transportu  i  Dróg  z: 
5668354 14, na: 566821688,

• zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Miasta z:  10 1020 5024 0000 1002 0010 
1105, na:  35 9551 0002 0100 2219 2000 0001,

• zmiana godzin otwarcia kasy w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu z: Opłatę skarbową 
uiszcza  się:  w kasie  Urzędu Miasta  w Golubiu-Dobrzyniu,  przy Placu 1000-lecia  25,  (II 
piętro), kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00,  lub na 
rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta:  35  9551  0002  0100  2219  2000  0001,  na:  Opłatę 
skarbową uiszcza się: w kasie Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Plac 1000-lecia 
25, ( II piętro) kasa czynna jest w dniach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 – 14.00, 
wtorek od 7.30 – 15.00, piątek od 7.30 - 13.00,  lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001,

• dnia 11.05.2017 r. – uaktualnienie podstawy prawnej,
• zmiana numeru pokoju komórki odpowiedzialnej za załatwienie sprawy z: pokój nr SK 4 na: 

pokój nr SK 5,
• zmiana numeru wewnętrzny do komórki odpowiedzialnej za załatwienie sprawy z: 55 na: 

115,
• dnia 12.03.2018 r. – uaktualnienie podstawy prawnej.


