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KARTA USŁUG 

KZ.0143.2.47.2011.KK 
 
 

 
 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku 
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

Wydział Komunikacji i Transportu 
 

www.powiatkluczborski.pl    starostwo@powiatkluczborski.pl 

tel.  77 418-52-18     faks  77 418-65-20 
 

Data zatwierdzenia: 
07.06.2011 r. 

 
Data aktualizacji: 

02.01.2017 r. 
 

 

W sprawie: 

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego 

 
  

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek 
Do wniosku załącza się projekt organizacji ruchu, w co najmniej 2 egzemplarzach, który 
powinien zawierać: 
1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których 

projekt dotyczy. 
2. Plan sytuacyjny w skal i 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej 

organizacji ruchu (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 bezpieczeństwa ruchu (przy projektach zmian stałej organizacji ruchu 
dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji znaków i urządzeń tylko nowej organizacji ruchu), 

− parametry geometrii drogi. 
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 robót 
prowadzonych w pasie drogowym-opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy 
robotach prowadzonych etapami opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla 
każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.  

6. Uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu.  
7. 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. 

8. Nazwisko i podpis projektanta. 
 
Do projektu powinny być dołączone opinie: 
1. Komendanta Powiatowego Policji - w przypadku dróg powiatowych.  
2. Zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt. 
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2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Brak opłat 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Komunikacji i Transportu 
(tel. 77 418-52-18 wew. 137, pokój nr 08) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Zgodnie z art. 35 kpa załatwienie sprawy następuje niezwłocznie. W przypadku  sprawy 
wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie  następuje nie później niż w ciągu 
miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbioru dokumentów dokonuje osobiście wnioskodawca lub za pośrednictwem poczty. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem  

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 
Jednostka realizująca tymczasową organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ 
zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej 
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

§ Skarga 

9. Wzór wniosku do pobrania: 

W Wydziale Komunikacji i Transportu, pokój nr 08 oraz na stronie internetowej powiatu 

kluczborskiego pod adresem: www.powiatkluczborski.pl. 

DODATKOWE UWAGI: 

Brak uwag 
 

 
Godziny przyjmowania Interesantów  
w Wydziale Komunikacji i Transportu: 

 
Poniedziałek – Piątek 
godz. 8.00 – 15.00 

 
 

Opracowała: Kornelia Krakowiak Zatwierdził: Norbert Barcz 

 

 


