
 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. 41 200 12 00 

fax. 41 200 12 10 

www.powiat.kielce.pl 

e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl 

Karta Opisu Usługi KT-47 

Nazwa usługi  
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu. 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem  

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784). 

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków  

i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z późn. zm.). 

4. 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  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm). 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).  

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki  
I. Wniosek o zatwierdzenie projektu (druk KT-47/1 dostępny w Biurze Obsługi Klienta, w Biuletynie Informacji Publicznej  

na stronie bip.powiat.kielce.pl oraz Wydziale Komunikacji i Transportu) wraz z załączonym projektem organizacji ruchu, który 

powinien zawierać:  

1. plan orientacyjny w skali od 1: 10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których dotyczy; 

2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić 

skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych  

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektowanych zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie 

lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną; 

4. 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; 

5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej  

z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach 

prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan 

drogowego po zrealizowaniu etapu robót; 

6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji 

ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu- w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót 

na drodze; 

7. nazwisko i podpis projektanta. 

II. Organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, w przypadku robót związanych z utrzymaniem 

drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian  

w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, może dopuścić wprowadzanie zmian w organizacji ruchu 

na podstawie projektu uproszczonego zawierającego: 

a) opis techniczny zawierający charakterystykę robót, 

b) powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

c) sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności 

wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi. 

III. Opinię właściwego komendanta Policji (opinia nie jest wymagana w przypadku projekt organizacji ruchu obejmującego 

wyłącznie drogi gminne). 

IV. Opinię właściwego zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt. 

V. Organ zarządzający ruchem może zażądać dołączenia do projektu (szczególnie w przypadku budowy lub przebudowy drogi 

albo dojazdu do obiektu przy drodze): 

1. Profilu podłużnego. 

2. Przekroju poprzecznego. 

3. Danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na 

skrzyżowaniach i struktury rodzajowej. 

4. Innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu. 

 

 

http://www.powiat.kielce.pl/


Opłaty: 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu  

lub kopii-17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest 

podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Opłata skarbową można uiścić w punkcie kasowym Agencji Bankowej Monetia, mieszczącej się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Kielcach lub na rachunek Urzędu Miasta Kielce, ING Bank Śląski: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000. 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Referat transportu  

i inżynierii ruchu drogowego, poziom -1, pokój: 06, 09, tel. (41) 200-15-12, 200-15-13, 200-15-14.  

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Projekt organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanymi terminem 

wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu. 

Sprawy są załatwiane niezwłocznie, w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie do 1 miesiąca,  

a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy, od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy:  
Nie dotyczy 

Osoby uprawione do ubiegania się o realizację usługi: 
Zarząd drogi, organ zarządzający ruchem, inwestor lub jednostka, o której mowa §11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem lub osoba realizująca zamówienie w/w jednostki.   

Uwagi: 
1. Procedura dotyczy dróg publicznych, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Kielecki. 

2. Zgodnie § 12 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jednostka 

wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji 

o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia (druk KT-47/2 lub KT-47/3 dostępne w Biurze 

Obsługi Klienta, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.powiat.kielce.pl oraz Wydziale Komunikacji  

i Transportu). 

3. Po zakończeniu trwania czasowej organizacji ruchu, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ 

zarządzający ruchem o terminie przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu (druk KT-47/4 dostępny w Biurze Obsługi 

Klienta, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.powiat.kielce.pl oraz Wydziale Komunikacji i Transportu). 

 

 

Opracował:    _______________________ __   Data:     ___________________ 

Sprawdził :    _______________________ __   Data:     ___________________ 

Zatwierdził:   _______________________ __   Data:     ___________________ 

 


