
 
 

INFORMACJA DOT. WYDANIA OPINII DO POJEKTU ZMIANY W STAŁEJ  

LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 
 
 

 
 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA 
DOKUMENTÓW 

 

 
 

 
 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

 z siedzibą w Podgórzynie  
Podgórzyn 62a 

88-400 Żnin 

 
Osoba do kontaktu:  

Edyta Szkatulska  
edyta.szkatulska@zdp-znin.com.pl 

Tel. 52 30-20-668 
 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Wniosek o wydanie opinii należy złożyć na adres                   
tut. jednostki z projektem zawierającym: 
 

✓ 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; 

✓ 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. 

✓ Przewidywany termin wprowadzenia stałej 
organizacji ruchu. 

✓ Nazwisko i podpis projektanta. 
 

 
TERMIN I SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
Opinię projektu stałej/czasowej organizacji ruchu wydaje 
się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu 
stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w 
aktach prawnych. 

W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

mailto:edyta.szkatulska@zdp-znin.com.pl


otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku 
we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez 
rozpatrzenia. 

 

 
PODSTAWA PRAWNA 

 
✓ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

✓ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym,  

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem, 

✓ 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, 

✓ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie.  

 
TRYB ODWOŁAWCZY 

 

 
Nie dotyczy 

 
OPŁATY 

 
Nie dotyczy 

 

 
INNE INFORMACJE 

 

 
Nie dotyczy 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


