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…....................................................... 

                    (miejscowość i data) 

….........................................................                               

      ( wnioskodawca - organizator imprezy  

        imię i nazwisko lub nazwa instytucji)                                                   

 

….......................................................... 

  (adres zamieszkania / siedziba organizatora)    

                                                                                                                       

….......................................................... 

 

…....................................................... 
                     (telefon kontaktowy)                                                                                                 

                                                                                                         STAROSTA GÓROWSKI 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA  

NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY 

 

W związku z art. 65b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na 

wykorzystanie dróg w sposób szczególny w związku z imprezą pn.: 

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

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

Miejsce, data  rozpoczęcia i zakończenia imprezy oraz jej przebieg: ........................................ 

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

 

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

 

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

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

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

Przewidywana liczba uczestników imprezy: ............................................................................... 

Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy, miejsca  

imprezy: ...................................................................................................................................... 

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

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

Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za porządek publiczny podczas trwania imprezy: 

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

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

Do wniosku dołączam: 

1. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy 

istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

2. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie jej przebiegu oraz 

w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego 

zabezpieczenia,  

3. 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,  

4. Plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy, obejmujący: 

a) listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające 

te osoby, 

b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją, 

c) rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania, 

d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem 

powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym 

dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, 

e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy, 

f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie, 

g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu 

publicznego, 

h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy, 

i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed 

imprezą i w trakcie jej trwania; 

5. 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,  

6. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych,  

7. Uzgodnienie przebiegu trasy lub miejsca imprezy z Komendantem Powiatowym Policji. 

 

 

 

……..…………………….. 

       (podpis wnioskodawcy) 

 


