…………………………….
( miejscowość, data )

……………………………
(wnioskodawca, adres, telefon)

……………………………
……………………………
……………………………

Prezydent Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64- 100 Leszno

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
(jednolity tekst Dz.U. 2017 poz. 784) informuję, że w dniu …………………………....……… o godzinie …….………...…
w pasie drogowym ulic/y …………………………………….......................................w Lesznie zostanie wprowadzona:
□ czasowa organizacji ruchu zatwierdzona pod nr ……………………...………….…… z dnia ………….…………..…..
□ stała organizacji ruchu zatwierdzona pod nr …………………………...………….…… z dnia ………….…………..…..
Termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu ……………..………………..….
Termin przywrócenia przedmiotowej organizacji ruchu …………………………………….

………………………………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy )

Wnioskodawca składając niniejszy wniosek:
1. został poinformowany, że jego dane osobowe w podstawowym zakresie przetwarzane są na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ciążącego na UM Leszno obowiązku prawnego w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady z Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 ze zmianami), a jego dane w pozostałym zakresie przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest egzekwowanie
należności publicznoprawnych nałożonych na podstawie ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2018.2068 ze zmianami);
2. został poinformowany, iż administratorem jego danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna z siedzibą ul. Kazimierza
Karasia 15, a pełna informacja dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
www.leszno.pl lub dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Leszna.

…………………………….
( miejscowość, data )

……………………………
(wnioskodawca, adres, telefon)

Komendant Miejski Policji w Lesznie
Wydział Ruchu Drogowego
ul. Ks. T. Korcza 3
64-100 Leszno

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
(jednolity tekst Dz.U. 2017 poz. 784) informuję, że w dniu …………………………....………. o godzinie …….………...…
w pasie drogowym ulic/y …………………………………….......................................w Lesznie zostanie wprowadzona:
□ czasowa organizacji ruchu zatwierdzona pod nr ……………………...………….…… z dnia ………….…………..…..
□ stała organizacji ruchu zatwierdzona pod nr …………………………...………….…… z dnia ………….…………..…..
Termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu ……………..………………..….
Termin przywrócenia przedmiotowej organizacji ruchu …………………………………….

………………………………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy )

…………………………….
( miejscowość, data )

……………………………
(wnioskodawca, adres, telefon)

Urząd Miasta Leszna
Miejski Zarząd Dróg
ul. Kazimierza Karasia 15
64- 100 Leszno
WNIOSEK

Proszę o zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej / stałej organizacji ruchu
na drodze …………………………………………………………………………………………………………………….
w związku z ……………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………….

…………………………………………
( podpis )

Załączniki:


Projekt organizacji ruchu w ……… egz.



Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich.



Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo (w tytule należy wpisać jakiej
sprawy opłata dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz.
U. 2018, poz. 1044 ze zmianami) płatnej na konto Urzędu Miasta Leszna: Bank PKO BP Nr 26 1020 3088
0000 8302 0005 7513.

Wnioskodawca składając niniejszy wniosek:
1. został poinformowany, że jego dane osobowe w podstawowym zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO, tj. ciążącego na UM Leszno obowiązku prawnego w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady z Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego (Dz.U.2016.1264 ze zmianami), a jego dane w pozostałym zakresie przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest egzekwowanie
należności publicznoprawnych nałożonych na podstawie ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2018.2068
ze zmianami);
2. został poinformowany, iż administratorem jego danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna z siedzibą ul. Kazimierza

Karasia 15, a pełna informacja dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
www.leszno.pl lub dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Leszna.

Procedura zaopiniowania projektu tymczasowej/ stałej organizacji ruchu oraz zawiadomienia
o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu

1) Wymagane dokumenty:
• wniosek o zaopiniowanie projektu tymczasowej/ stałej organizacji ruchu
•
•
•

wniosek - zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu
projekt organizacji ruchu – min. 3 egz.
pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich

2) Opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł (w tytule należy wpisać, jakiej sprawy opłata
dotyczy) - płatne na konto Urzędu Miasta Leszna: Bank PKO BP Nr 26 1020 3088 0000 8302
0005 7513) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (jednolity tekst
Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zmianami)
3) Terminy:
• Wniosek o zaopiniowaniu projektu tymczasowe/stałej organizacji ruchu należy składać
z wyprzedzeniem 30 dniowych.
• Wniosek o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu należy składać co najmniej 7 dni
przez dniem jej wprowadzenia – wniosek należy złożyć u właściwego zarządcy drogi
oraz u właściwego komendanta Policji.
4) Wniosek należy składać:
Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
tel/fax. 65 529 81 33
5) Podstawa prawna:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzeniem (jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 784)
6) Uwagi:
Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia
dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

