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F1/XII/Km-42 

                                                                                                                                                                    Edycja A 

……………………………….…………………………..                                        …….………………………………… 

                                                                                                                                                    miejscowość, data 

……………………………………..................................   

                                                          

…………………………………………………………… 

                            Składający projekt            

                                                                      

                                                                                                                        Starosta Mławski                                                                                                        

                                                                                                    ul. Reymonta 6 

                                                                                                    06-500 Mława 

 

WNIOSEK 
 

 Proszę o zatwierdzenie stałej / czasowej*  organizacji ruchu na drodze powiatowej 

/gminnej* nr…………………..….……… / ulica ………...……..…………………………………… 

 w miejscowości……………............................................................................................................ 

Organizację ruchu wprowadza się w związku z …………………………………………………….. 

………………………….....................................................…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu………………………………………………….                                             

Planowany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu………………………………. 

                                                                                                       

Projekt zawiera** : 

 

       1 - plan orientacyjny ( skala od 1: 10 000 do 1:25000) z zaznaczeniem drogi, której dotyczy 

       2 - plan sytuacyjny (w skali 1:500 lub 1: 1 000) z zaznaczeniem lokalizacji: 

       2.1 - istniejących znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

       2.2 - projektowanych  znaków drogowych  , urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

       2.3 - usuwanych znaków, urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

       2.3 - parametry geometrii drogi 

       4 - opis  techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze 

       5 - dla  czasowej organizacji ruchu (roboty na drodze) opis występujących zagrożeń lub utrudnień 

       6 - opis  zakresu planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót  

       7 - program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną)  

       8 - zasady dokonywania zmian – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści lub w  

            przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu 

 

Do wniosku dołączam**: 

 

       1 - opinia Komendanta Powiatowego Policji  

       2 - opinia zarządcy drogi powiatowej 

       3 - opinia zarządcy drogi gminnej  

       4 - dokument potwierdzający zamówienie/zlecenie organu zarządzającego ruchem*, zarządu drogi*, inwestora* 

 

 

 

 

                                                                              Podpis…………………………………….. 
 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić  
** właściwe zakreślić  



Strona 2 z 2 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 
 

 

 Projekt organizacji ruchu  należy złożyć w 2 egzemplarzach   

 Projekt organizacji ruchu 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 

1:2000 lub szkic bez skali) zawierający: 

a. 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, 

b. 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 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. 

 Jeżeli wnioskodawca nie jest organem zarządzającym ruchem, zarządcą drogi bądź 

inwestorem, do wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchem należy dołączyć 

dokument potwierdzający realizację zamówienia tych jednostek.   

       

 Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone 

opinie: 

1. komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową 

2. zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt; 

3. organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,  

 

 
 Projekt organizacji ruchu należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany 

organizacji ruchu. Organ zarządzający ruchem rozpatruje wniosek w terminie do 30 dni w przypadku, gdy złożona 

dokumentacja spełnia wszystkie wymagania formalno (kompletny wniosek wraz z załącznikami). 

 

     

Wypełnia Urząd 

 

Wniosek:                       kompletny                                                                    niekompletny 

 

 

Mława, dnia…………………….                Podpis………………………… 

 

 

 

 

Potwierdzenie odbioru projektu: ..........................................., dnia………………………………………….  


