
W celu uzyskania zatwierdzenia (opinii do) projektu 
organizacji ruchu należy złożyć w tut. Oddziale podanie, do którego 
należy dołączyć: 

 
A/.  W przypadku jeżeli zmiana organizacji ruchu dotyczy tylko drogi krajowej- projekt 

zatwierdza Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze - § 6, ust. 1 wymienionego 

rozporządzenia: 
 

1. Projekt organizacji ruchu w 3 egz. opracowany zgodnie z § 5, ust. 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) wraz z opiniami organów * zgodnie                     
z § 7, ust. 2, p. 1 i 4 wymienionego rozporządzenia. 

 
*    Organ do którego należy wystąpić: 

 Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. – celem uzyskania opinii.  
            *   W celu przyspieszenia zatwierdzenia wskazane jest wystąpienie do:    

 Rejonu Dróg Krajowych w............. - celem ustalenia lokalizacji w terenie                     
i uzyskania  opinii.   

 
B/.  W przypadku jeżeli zmiana organizacji ruchu dotyczy skrzyżowania dróg o różnych 

organach zarządzających ruchem, to projekt zatwierdza organ zarządzający 
ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii z § 6, ust. 2 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), czyli jeżeli zmiana organizacji dotyczy skrzyżowania 
drogi krajowej z drogą wojewódzką (drogą powiatową, drogą gminną)- projekt  
zatwierdza Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze w części związanej                  
z obszarem funkcjonowania tego skrzyżowania-  § 8, ust. 3 wymienionego 
rozporządzenia 

 
 

1.  Projekt organizacji ruchu w 3 egz. opracowany zgodnie z § 5, ust. 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) wraz z opiniami organów * zgodnie                     
z § 7, ust. 2, p. 1, 2, 4 oraz 5 wymienionego rozporządzenia. 

 
*    Organy do których należy wystąpić: 

 Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. – celem uzyskania opinii. 
      i odpowiednio: 

 Komendant Powiatowy Policji w..........- celem uzyskania opinii 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze- celem uzyskania opinii 

 Marszałek Województwa Lubuskiego – celem uzyskania opinii 

 Zarząd Dróg Powiatowych w........- celem uzyskania opinii 

 Urząd Gminy w................- celem uzyskania opinii 

 Starosta Powiatu...................- celem uzyskania opinii 
         *   W celu przyspieszenia zatwierdzenia wskazane jest wystąpienie do:    

 Rejonu Dróg Krajowych w............. - celem ustalenia lokalizacji w terenie                     
i uzyskania  opinii.   

  
C/.  W przypadku jeżeli zmiana organizacji ruchu dotyczy zamknięcia drogi dla ruchu 

lub wprowadzenia ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia 



objazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ 
zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia-               
§ 6, ust. 3 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) 

 
a/. jeżeli zamknięcie występuje na drodze krajowej, a objazd prowadzony jest drogami 

wojewódzkimi (drogami powiatowymi, drogami gminnymi)- projekt zatwierdza 
Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze 

 
     Projekt organizacji ruchu w 3 egz. opracowany zgodnie z § 5, ust. 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) wraz z opiniami organów * zgodnie                     
z § 7, ust. 2, p. 1, 2, 4 oraz 5 wymienionego rozporządzenia. 

 
*    Organy do których należy wystąpić: 

 Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. – celem uzyskania opinii. 
     i odpowiednio: 

 Komendant Powiatowy Policji w..........- celem uzyskania opinii 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze- celem uzyskania opinii 

 Marszałek Województwa Lubuskiego – celem uzyskania opinii 

 Zarząd Dróg Powiatowych w........- celem uzyskania opinii 

 Urząd Gminy w............- celem uzyskania opinii 

 Starosta Powiatu...................- celem uzyskania opinii 
         *   W celu przyspieszenia zatwierdzenia wskazane jest wystąpienie do:    

 Rejonu Dróg Krajowych w............. - celem ustalenia lokalizacji w terenie                     
i uzyskania  opinii.   

 
  

b/. jeżeli zamknięcie występuje na drodze wojewódzkiej (drodze powiatowej, drodze 
gminnej), a objazd prowadzony jest drogą krajową- GDDKiA Oddział w Zielonej 
Górze opiniuje projekt w części dotyczącej drogi krajowej.  

 
     Projekt organizacji ruchu w 3 egz. opracowany zgodnie z § 5, ust. 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) wraz z opiniami organów * zgodnie                    
z § 7, ust. 2, p. 1 i 4 wymienionego rozporządzenia. 

 
          *   W celu przyspieszenia zatwierdzenia wskazane jest wystąpienie do:    

 Rejonu Dróg Krajowych w............. - celem ustalenia lokalizacji w terenie                     
i uzyskania  opinii.   


