KARTA INFORMACYJNA
NR KI/KD/49
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE
W SPOSÓB SZCZEGÓLNY DRÓG PUBLICZNYCH
POWIATOWYCH I GMINNYCH
Czynność:

Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób
szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych

Organ właściwy:
Podstawa prawna:

Starosta Sępoleński
1. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
2. Ustawa z 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 591)

Miejsce realizacji:

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

Wymagane dokumenty:

Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek co
najmniej na 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia imprezy, który powinien zawierać:
- imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub
siedzibę organizatora imprezy;
- rodzaj i nazwę imprezy;
- informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz
zakończenia imprezy;
- informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
- wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach
zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie
poszczególnych województw;
- podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
Do wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy regulamin imprezy, określający w
szczególności zasady zachowania uczestników imprezy
istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i
zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych
województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia
każdego odcinka, a także w miejscach wymagających
szczególnego zabezpieczenia;
- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i
podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami
oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu
lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości
i granice województw;
- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a
ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do
poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu,
przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w
przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń
drogowych będącego następstwem imprezy - do ich

bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych
napraw;
- pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie
imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.
UWAGI:
Pisemny wniosek organizatora imprezy należy złożyć co
najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej
rozpoczęcia do Starosty Sępoleńskiego jako organu
zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i
gminnych. W tym samym terminie organizator imprezy
przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami
do:
1. właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy
komendanta wojewódzkiego Policji, a także
2. komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza
odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
3. komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli
impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających
lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek
organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej.
W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we
wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
Starosta Sępoleński wydaje zezwolenie po:
1. zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce
imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku
imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej
albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów
będących w zarządzie jednostek organizacyjnych
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta
oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki
Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który
o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
2. uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających
stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami
zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się
odbyć impreza.
Starosta Sępoleński odmawia wydania zezwolenia:
1. jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w
art. 65a ust. 2 i 3;
2. jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art.
65a ust. 2 i 3:
- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

- impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie
ma możliwości zorganizowania objazdów nie powodujących
istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez
uczestników ruchu drogowego.

Termin załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku - zgodnie z
art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.
Starosta Sępoleński wydaje decyzję o zezwoleniu lub
odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
imprezy.

Tryb odwoławczy:

Na wydaną decyzję przysługuje stronom odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,
za pośrednictwem Starosty Sępoleńskiego, w terminie 7 dni
od jego doręczenia.

