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Wnioskodawca - inwestor zadania  Chorzów, dnia ........... ........... ..................... r. 

lub pełnomocnik inwestora:   

  Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
 

 ul. Bałtycka 8A 
nazwa firmy 

 41-500 Chorzów 
 

 faks: 32/ 241 40 60 

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
 

  
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 Komenda Miejska Policji* 
kod pocztowy, miejscowość 

 ul. Legnicka 1 
ulica, nr budynku, nr lokalu 

 41-500 Chorzów 
telefon, faks, e-mail 

 e-mail: rd@chorzow.ka.policja.gov.pl 

 

ZGŁOSZENIE ODBIORU OZNAKOWANIA 

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO 
 

Niniejszym pismem zgłaszam odbiór oznakowania etapu nr ........... (rys. ...........) 

projektu czasowej
*
 / stałej

*
 zmiany organizacji ruchu drogowego zatwierdzonej pismem Prezydenta 

Miasta Chorzowa nr  

IR/........... /5422 /........... /........... /........... z dnia ........... ........... ..................... r. 

 

Temat projektu: .................................................................................................................................................................................................. . 

 

Miejsce odbioru oznakowania: ................................................................................................................................................. . 

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

Planowany termin przywrócenia docelowej organizacji ruchu: ........... ........... ..................... r. godz. .................... . 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za oznakowanie: ...................................................... , tel. ............................ . 

Decyzja na zajęcie pasa drogowego nr .............. / …........... /........................ z dnia ........... ........... ..................... r. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Ogólnymi warunkami wprowadzenia zmiany organi-

zacji ruchu” (strona 2 niniejszego zgłoszenia). 

 

 

 

 ............................................ 

 
(podpis Wnioskodawcy) 

 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MZUiM w Chorzowie zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji na bip.mzuim.chorzow.eu, 
tablicy informacyjnej lub bezpośrednio u pracownika przyjmującego wniosek. 
 

*) w przypadku odbioru oznakowania ustawianego w ciągu ulic powiatowych, wojewódzkich i krajowych 

**) niepotrzebne skreslić 
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OGÓLNE WARUNKI 
WPROWADZENIA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 

 

Zasady wprowadzenia zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu: 

1. Znaki i urządzenia drogowe (z uwzględnieniem przedstawionych zmian i warunków) należy 
ustawić oraz wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz przepisami 
określonymi 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. nr 220 poz. 
2181 z dnia 3 lipca 2003 r.), 

2. Zgodnie z §12 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.) należy na co najmniej 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia prac powiadomić tutejszy Zarząd Ulic oraz Komendanta Komendy 
Miejskiej Policji w Chorzowie o terminie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu, 

3. Termin zapisany w punkcie 2 nie dotyczy zmian organizacji ruchu drogowego wprowadzanych 
awaryjnie, 

4. W przypadku wprowadzania czasowej zmiany organizacji ruchu znaki należy umieszczać w 
sposób nienaruszający istniejącą nawierzchnię chodników i jezdni, 

5. Warunkiem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu jest dokonanie odbioru technicznego 
oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

6. Niezgłoszenie faktu wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego oraz brak 
odbioru oznakowania przez służby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz funkcjonariuszy Sekcji 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji (dotyczy oznakowania dróg powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych) potwierdzonego protokołem, traktowane jest jako wykroczenie 
przeciw bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, i będzie ono zgłaszane służbom Policji lub 
Straży Miejskiej. 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 też 
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”, 

7. W przypadku całkowitego zamknięcia ulic i konieczności wprowadzania objazdów o zakresie i 
terminie wprowadzanych zmian w obowiązującej organizacji ruchu należy powiadomić służby 
ratownictwa (pogotowie ratunkowe, straż pożarną), 

8. 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), 

9. Jednostka prowadząca roboty w pasie drogowym zobowiązana jest do utrzymania w należytym 
stanie zastosowanego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

10. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym winno zapewniać 
bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty, 

11. W przypadku wprowadzania stałej zmiany organizacji ruchu szczegóły techniczne dotyczące 
technologii oraz użytych materiałów należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w 
Chorzowie. 


