
Wnioskodawca / Wykonawca

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
( imię i nazwisko Wnioskodawcy / Wykonawcy)

_____________________________________
(kod pocztowy, miejscowość)

_____________________________________
(ulica, nr budynku, nr lokalu)

_____________________________________
(telefon, fax, e-mail)

Sucha Beskidzka, dnia _____________  r.

STAROSTA SUSKI

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

 w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 42

34-200 Sucha Beskidzka

Zgłoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

Zgodnie  z klauzulą rozpatrzenia projektu czasowej/stałej* organizacji ruchu nr

WZ.d.7121. ___________. ___________. ___________ z dnia  _________._________._________r.

 o  nazwie 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

informuję, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu  _________.__________.__________r.

Zgłoszenie odbioru zmiany organizacji ruchu

Zgłaszam odbiór zmiany organizacji ruchu etap      __________________________,  (rys._______________________)

Miejsce odbioru oznakowania: _______________________________________________________________________

Miejsce realizacji robót: droga powiatowa /gminna* nr ______________________, miejscowość ______________________

Odcinek od km ________________ do km _______________

Proponowana data i godzina odbioru oznakowania: _______________________________ r. godz._________________

Imię  i  nazwisko  osoby  odpowiedzialnej  za  oznakowanie  _____________________________  tel. 

___________________

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  „Ogólnymi  warunkami  wprowadzenia  zmian  organizacji  ruchu”  -  strona  nr  2  

niniejszego zgłoszenia.

      ….............................................
                     (miejscowość, data)

…...........................................          
(podpis Wnioskodawcy / Wykonawcy)                             

* - niepotrzebne skreślić



„ Ogólne warunki wprowadzenia z mian w organizacji ruchu”

1.1. Znaki należy wykonać i ostawić zgodnie z Rozporządzeniem 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 2003r., Nr 220, poz. 2181).

1.2. Warunkiem wprowadzenia zmiany organizacji  ruchu jest  dokonanie odbioru technicznego oznakowania i  urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w obecności: przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zarządcy Drogi oraz przedstawiciela Zarządzającego Ruchem , który  

dokona protokolarnego odbioru ustawionego oznakowania wg „Protokołu odbioru czasowej / stałej organizacji ruchu.

1.3. Niezgłoszenie  faktu  wprowadzenia  zmian  w  istniejącej  organizacji  ruchu  drogowego  oraz  brak  odbioru  oznakowania 

potwierdzonego  protokołem,  traktowane  jest  jako  wykroczenie  przeciw  bezpieczeństwu  i  porządkowi  w  komunikacji  i  będzie  ono 

zgłaszane służbom Policji. Ponadto zgodnie z art. 84 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. “Kodeks wykroczeń” (z późniejszymi zmianami) “Kto  

wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej,  

jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub tez miejsca prowadzonych  

robót,  jeżeli  to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze,  podlega karze aresztu albo grzywny”.  Ponadto  

zgodnie z art.  85 §1 ww. Ustawy “Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał,  urządzenie  

ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia 

wolności albo grzywny”.

1.4. W przypadku całkowitego zamknięcia drogi i  konieczności  wprowadzenie objazdów o zakresie i  terminie wprowadzonych zmian w 

obowiązującej  organizacji  ruchu  należy  powiadomić  służby  ratownictwa  (pogotowie  ratunkowe,  straż  pożarną,  przewoźników,  komunikacje 

publiczną itp.).

1.5. W trakcie prowadzenia robót należy zachować możliwość dojazdów i dojść, w tym szczególnie służb ratowniczych i komunalnych, do  

posesji  oraz  obiektów  objętych  frontem  robót  (  o  terminach  i  zakresie  wprowadzanych  ograniczeń  w  ruchu  kołowym  wraz  z  podaniem 

wprowadzanych możliwości dojazdu, powiadomić administratorów budynków i posesji objętych zakresem).

1.6. Jednostka prowadząca roboty w pasie drogowym zobowiązana jest do utrzymania w należytym stanie zastosowanego oznakowania i 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.7. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym winno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu 

drogowego oraz osobom wykonującym roboty.

1.8. W  przypadku  wprowadzenia  czasowej  zmiany  organizacji  ruchu  znaki  należy  umieszczać  w  sposób  nienaruszający  istniejącej  

nawierzchni chodników i jezdni.

      ….............................................
                     (miejscowość, data)

…...........................................          
(podpis Wnioskodawcy / Wykonawcy)                             

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016  (UE) 2016/679  dalej zwane RODO  informujemy:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.2.Administrator wyzna-
czył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33)87-57-900. 3.Podanie przez Panią/Pana danych osobo -
wych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4.Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan pra -
wo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Pani/u również prawo wnie -

* - niepotrzebne skreślić



sienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /a danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona  jest na stronie internetowej starostwa po -
wiatowego   www.powiatsuski.pl w zakładce „ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie urzędu na tablicach ogłoszeń

* - niepotrzebne skreślić


