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Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują
utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia
na jej przeprowadzenie.

Zezwolenie, o którym mowa w art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydaje w drodze decyzji
administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, złożony co najmniej na 30 dni przed
planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się
impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem
właściwym jest:

1) w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii 
(organy zarządzające ruchem określa art. 10 Prd);

2) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

 

Organizator imprezy przesyła co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej
rozpoczęcia kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

1) właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także:

      2) komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub

      3) komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach
przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;

2) rodzaj i nazwę imprezy;

3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;

4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na



terenie poszczególnych województw;

6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

 

Do wniosku należy dołączyć:

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
poszczególnych województw 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 i granice województw;

4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 Prd;

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 art. 65a ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich
rozlokowania:

-  znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,

-  liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,

-  bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.

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 Policji 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.

Do imprez, o których mowa w art. 65 Prd, nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez
masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

W sprawach nieuregulowanych w art. 65-65h Prd stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego.

 

Podstawy Prawne:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej

 

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO, dotycząca opiniowania wniosków o wykorzystanie
dróg w sposób szczególny:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul.
Mogilska 109, 31-571 Kraków. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące adres e-
mail: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wydania
opinii do Pani/Pana wniosku o wykorzystanie dróg w sposób szczególny na podstawie ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane
jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego
zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych
przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania
danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
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