Stargard, dnia ...................................
............................................................................
(imię i nazwisko, nazwa organizatora)

............................................................................
...........................................................................
(adres)

Starosta Stargardzki
(Zarząd Dróg Powiatowych)
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard

WNIOSEK
o wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1260 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w celu
organizacji:

.................................................................................................................................
(rodzaj imprezy: zawody sportowe, rajd, wyścig, zgromadzenie, inne)

......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa imprezy)

Miejsce, data (godzina) rozpoczęcia:............................................................................................
Przebieg imprezy:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce, data (godzina) zakończenia:……………………………………………………………
przewidywana liczba uczestników imprezy:…………………………………………………….
Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy:
1/…………………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………………
3/…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy)

W załączeniu przedkładam:
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;
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;
4.
plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
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.
zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku konieczności ograniczenia ruchu na drogach
publicznych powiatowych lub gminnych;
7.
oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 48zł (lub dokument potwierdzający fakt zwolnienia z obowiązku
uiszczenia opłaty skarbowej – w celu skrócenia czasu rozpatrywania sprawy);
8.
inne:

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

podpis organizatora

Strona 1 z 1
Druk od: 04.08.2017 r.

WD-13 (Zał. 1)

