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ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
I.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie dróg w sposób szczególny - formularz nr
F.IBMG-II-09/01;
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;
4. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości pomiędzy
poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach program przejścia lub
przejazdu uczestników;
5. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust.3 pkt 3 ustawy
Prawo o ruchu drogowym;
6. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do stanu poprzedniego 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
przeprowadzenia jej na terenach leśnych;
8. Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia.

II.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:
Referat Inwestycji, Budownictwa i Mienia Gminnego
ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pokój nr 208
tel. (83) 378 20 33, fax: (83) 378 20 39
email: kwierzchowski@wisznice.pl

III.

OPŁATY:
Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny – 48 zł.
Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Wisznice pokój 108 lub
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wisznice nr: 04 8055 0006 0000
1355 2000 0009 (Bank Spółdzielczy w Wisznicach).

IV.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

V.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białej Podlaskiej, za pośrednictwem Wójta Gminy Wisznice w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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VI.

UWAGI:
Dotyczy zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez powodujących
utrudnienia w ruchu drogowym.
Kopie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do właściwego ze
względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego policji.
Organizator imprezy składa pisemny wniosek o wydanie zezwolenia co najmniej na 30
dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy do organu zarządzającego ruchem na
drodze na której odbywa się impreza, a na drogach podległych kilku organom:
a) Organem właściwym jest organ zarządzający ruchem na drodze wyższej
kategorii,
b) W przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce
rozpoczęcia imprezy;
Odbiór decyzji zezwalającej na korzystanie z dróg w sposób szczególny może nastąpić
w jednej z dwóch form:
 Osobiście przez wnioskodawcę,
 Za pośrednictwem poczty lub osób upoważnionych.
O formie wyboru decyduje wnioskodawca.

VII.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym,
(Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).
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