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Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
                            Wydział Utrzymania Dróg 
                            ul. Wilczak 51 

                                                                                                 61-623 Poznań                                      
                                      

 

Wniosek 
 
Proszę o zatwierdzenie projektu tymczasowej/stałej/uproszczonej*)  organizacji  ruchu na  drodze wojewódzkiej 
nr ................w miejscowości ....................................................... ul. ........................................................... / (km...............) *)  
w związku z ...................................................................................................................................................... ........................... 
(podać rodzaj robót) 
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), 
do niniejszego wniosku dołączam projekt organizacji ruchu w 3 egz., zawierający: 
kartę uzgodnień, tj. opinie:  
- RDW w ...............................................................,  
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,  
- Komendy Powiatowej Policji w ...................................... (jeśli organizacja ruchu obejmuje drogi powiatowe), 
- Zarządu Dróg Powiatowych w ...................................... (jeśli organizacja ruchu obejmuje drogi powiatowe), 
- Urzędu Gminy w ............................................................... (jeśli organizacja ruchu obejmuj drogi gminne), 
- GDDKiA O/Poznań (jeśli organizacja ruchu obejmuje drogi krajowe), 
- inne .......................................................................................................................................................................... 
opis zawierający: 
- zakres opracowania (podać przyczynę wprowadzenia organizacji ruchu), 
- charakterystykę drogi oraz warunków ruchu (podać szerokość drogi, chodników, itp., natężenie ruchu), 
- opis projektowanych rozwiązań (podać jak będzie wyglądała projektowana org, ruchu) lub poszczególne etapy 
  /jeśli są przewidziane/ i jaka będzie organizacja ruchu po zakończeniu danego etapu, 
- przewidywany termin (rrrr/mm/dd) wprowadzenia stałej/tymczasowej*) organizacji ruchu, 
- przewidywany termin (rrrr/mm/dd) przywrócenia istniejącej organizacji ruchu /dla org. tymczasowej/,  
- imię i nazwisko oraz podpis projektanta 
- plan orientacyjny w skalo 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczonym miejscem dot. wniosku 
Ponadto zaleca się podać zasady lokalizacji znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w oparciu o 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (zał. do Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181) lub zapisać, że wykonawca powinien zastosować te zasady 
podczas ustawiania oznakowania. 
projekt organizacji ruchu wraz z inwentaryzacją istniejącego oznakowania pionowego i poziomego                         
(np. w kolorze szarym)  
 - na mapie zasadniczej  w skali 1:500 do 1:1 000 lub schemacie 
 
Projekt organizacji ruchu po uzyskanym zatwierdzeniu odbiorę w WZDW/proszę przesłać na adres*)  
.................................................................................... 
.................................................................................... 
................................................................................... 
 

 
                           
                                                                                                         ....................................................................................................... 
                                                                                                                                      Podpis (pieczątka) 
 

 

*) niepotrzebne skreślić  

              Wnioskodawca 
 
 
 
 
(imię, nazwisko lub nazwa  firmy, adres, telefon) 

 


