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PROGRAM SZKOLENIA 
(czas trwania: 6-7 godzin z krótkimi przerwami)

 „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. 
Zajęcie pasa drogowego. Prawo, teoria i praktyka. 

Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach po 01 lipca 2016 roku”

w dniu 11 czerwca 2019r. w Legnicy, budynek NOT

CZĘŚĆ I – PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU (projekty stałej  i  projekty 
czasowej organizacji ruchu)

1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.

2. Granice zarządzania ruchem na drogach.

3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania 

ruchem na drodze".

4. Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

a. Charakterystyka projektów organizacji ruchu.

i. projekty stałej  organizacji  ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych 

elementów,

ii. projekty  czasowej  organizacji  ruchu  –  elementy  składowe  +  omówienie 

istotnych elementów,

iii. uproszczony  projekt  organizacji  ruchu  –  elementy  składowe  +  omówienie 

istotnych elementów,

iv. zmienny  projekt  organizacji  ruchu  (po  nowelizacji  która  wchodzi  

od 30 czerwca 2016 roku).

b. Wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu

c. Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.

5. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.

6. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej lub czasowej).

a. Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,

i. Opinie zarządcy drogi publicznej,

ii. Opinie Policji,

iii. Inne opinie,

iv. Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)

v. Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
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vi. Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,

b. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,

c. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek

d. Odrzucenie projektu organizacji ruchu,

e. Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany 

organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)

f. Pozycja  prawna  zarządcy  drogi  publicznej  i  organu  zarządzającego  ruchem  

w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.

7. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.

8. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.

9. Odpowiedzialność  projektanta  organizacji  ruchu,  a  odpowiedzialność  organu 

administracji publicznej.

10. Współpraca  z  innymi  organami  administracji  publicznej  w  sprawach  zarządzania 

ruchem na drogach.

11. Publiczny  dostęp  do  zatwierdzanych  projektów organizacji  ruchu  (uwarunkowania 

prawne i projektowe).

12. Rozwiązywanie  spraw  spornych  w  zakresie  organizacji  ruchu  drogowego  na  linii 

projektant-zarządca drogi publicznej-organ zarządzający ruchem.

13. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.

14. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji 

ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

15. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem  

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.

16. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.

17. Nowe  pojęcia:  „podmiot  zarządzający  drogą  wewnętrzną”  a  „organ  zarządzający 

ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

18. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.

19. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:

a. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,

b. zgłoszenia robót budowlanych,

c. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

20. Kontrola  prawidłowości  oznakowania  stałej  i  czasowej  organizacji  ruchu 

(nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).

2

mailto:prezes@sitk.cuprum.pl
mailto:not@not.legnica.pl


Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej 
„Zagłębia Miedziowego” w Legnicy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy

59-220 Legnica ul. Złotoryjska  87,  tel.76/852-30-17
e-mail: not@not.legnica.pl   ,     prezes@sitk.cuprum.pl  

21. Wprowadzanie  organizacji  ruchu  na  drogach  w  świetle  §  12  Rozporządzenia  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

22. Podstawowe zasady związane z wprowadzaniem organizacji ruchu.

CZĘŚĆ II – ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO PRZY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 
(decyzje na zajęcie pasa drogowego)

23. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.

24. Procedura zajęcia pasa drogowego.

25. Wymogi  formalnoprawne  decyzji  o  zajęcie  pasa  drogowego  w  świetle  ustawy  

o drogach publicznych.

26. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:

a. opinie gwaranta robót drogowych,

b. opinie/decyzje konserwatora zabytków,

c. opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),

d. mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej,

e. inne wymagane dokumenty.

27. Jak prawidłowo skompletować wniosek?

28. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

a. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.

b. Sposoby zmniejszania opłat,

c. Sposoby wyliczania powierzchni,

d. Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej

29. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.

30. Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).

31. Zajęcie  pasa  drogowego  wykraczającego  poza  obszar  w  decyzji  zarządcy  drogi 

publicznej (konsekwencje).

32. Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja 

decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
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