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I. Nazwa sprawy: 

 
 

Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia  

na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 
 

 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Biuro Obsługi Klienta 

parter, pok. nr 08                                                                Elektroniczna skrzynka podawcza 

tel.: (74) 865–75–53, fax: (74) 865–75–07                        dostępna pod adresem: 

Czas pracy: poniedziałek – piątek od 730 – 1530                 www.epuap.gov.pl    
 

Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, w miejscu załatwienia sprawy oraz na 

stronach www.bip.powiat.klodzko.pl, www.epuap.gov.pl    

 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 

2. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania 

uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym; 

6. 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. 

7. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej 

na terenach leśnych. 

Jednocześnie taką samą dokumentację dotyczącą imprezy (z informacją o złożeniu wniosku w 

starostwie) należy złożyć w: 

1. Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50 - 040 Wrocław, 

tel.: (47) 87 132 95, fax. (47) 871 31 55 . 

2. Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1,  

66 - 600 Krosno Odrzańskie; tel. (68) 358 21 11, fax. (68) 358 27 00.   

Ponadto może być wymagany projekt organizacji ruchu. Postępowanie dla tego punktu zgodnie z 

kartą usługi dla zatwierdzania projektów organizacji ruchu. 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
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Opisana powyżej procedura oraz wymogi nie dotyczą procesji, pielgrzymek, konduktów 

pogrzebowych i zgromadzeń.  

 

IV. Opłaty: 

 

Opłata skarbowa w wysokości 48 zł – ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, 

część III, pkt 13 wykazu opłaty skarbowych. 

Zwolnienia od opłaty: art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. 

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Kłodzkiego lub w kasie Urzędu Miasta w Kłodzku            

pl. Bolesława Chrobrego 1 albo na niżej podany numer konta. 

Nazwa odbiorcy: Urząd Miasta w Kłodzku 

nr konta: 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020 

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 
 

V. Termin załatwiania: 

 

Czas załatwienia sprawy: 30 dni. 
 

VI. Sposób załatwiania: 

 
 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 08 na parterze, co 

najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Zezwolenie na 

wykorzystanie dróg w sposób szczególny można odebrać osobiście w Wydziale Komunikacji, 

Transportu i Dróg Publicznych w pokoju 07 na parterze lub może zostać wysłane pocztą na adres 

wskazany we wniosku. Formularz wniosku jest dostępny w pokoju nr 07 oraz na stronie 

internetowej www.bip.powiat.klodzko.pl w dziale: Informacje publiczne powiatu, podstrona: 

Formularze.  
 

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1,  

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, parter, pokój nr 07.  
 

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

 

Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach, wykorzystania dróg w sposób                        

szczególny – Marek Górski, tel. 74 865 75 53, email:  m.gorski@powiat.klodzko.pl 

Czas pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530 

 

IX. Podstawa prawna: 

 

Podstawa prawna:  

1. Art. 65 - 65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym; 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. 

X. Tryb Odwoławczy: 
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Od decyzji, przysługuje stronie  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem 

Starosty Kłodzkiego. 
 

XI. Informacje dodatkowe: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOOWYCH. 

Spełniając obowiązek RODO informujemy iż administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku jest Starosta Kłodzki z siedzibą w 

Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. Pełna informacja dotycząca 

przetwarzania danych przez wydział KTD znajduje się na stronie BIP urzędu (zakładka: 

Starostwo Powiatowe/Wydziały starostwa/Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych), link: http://powiatklodzki.skycms.com.pl/926/222/rodo-wydzial-ktd.html 

 

Karta obowiązuje od dnia 22.05.2019 r.  

Aktualizacja dnia 09.08.2021 r. 

 

Sporządził: Marek Górski 

Zatwierdził: Waldemar Pachuta 
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