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Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

Zwracam się z wnioskiem o zaopiniowanie projektu         tymczasowej /         docelowej 

organizacji ruchu w ciągu ulicy / ulic 

Planowany termin: 1) wprowadzenia

2) przywrócenia

Załączniki do wniosku:
1. Projekt organizacji ruchu – 2 egz., zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

 2. Opinię Komendy Miejskiej Policji Sekcji Ruchu Drogowego – ul. Powstańców Warszawy 12, 
Gliwice – dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych pozostających w granicach 
administracyjnych miasta.

3. Opinię właściwego terytorialnie organu zarządzającego ruchem, w przypadku gdy pro-
jekt organizacji ruchu obejmuje drogi znajdujące się poza granicami administracyjnymi  
miasta.

4. Opinia Zarządu Transportu Metropolitalnego - ul. Barbary 21a, Katowice w przypadku
organizacji ruchu kolidującej z ruchem komunikacji publicznej.

UWAGA
Projekt organizacji ruchu należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany 
organizacji ruchu. Organ zarządzający ruchem rozpatrzy wniosek w terminie do 30 dni w przypadku, gdy złożona 
dokumentacja spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne (kompletny wniosek wraz załącznikami).

Wniosek 5
Organizacja ruchu
Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.

dnia ¯ ¯

 (NIP / PESEL)  (telefon kontaktowy)*

pole do dyspozycji
ZDM
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Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99
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oraz o przekazanie ww. projektu wraz z opiniami Prezydentowi Miasta Gliwice w celu 
zatwierdzenia.
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 (wnioskodawca:         inwestor /          pełnomocnik), (adres)

2. Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
- pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub
- korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych (IOD)

1. Składając wniosek korespondencję lub inne dokumenty do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wyraża Pani/Pan zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach. Na skutek niepodania danych wymaganych przez 
ZDM sprawa, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM może zostać załatwiona z opóźnieniem, załatwiona nieprawidłowo lub 
nie będzie możliwa do rozpatrzenia.

 Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:3.

- na podstawie zapisów Artykułu 6 ust. 1 pkt a), b) i d) RODO, w celu działań przed, w trakcie i po realizacji sprawy, z jaką Pan/
Pani zwrócił/a się do ZDM,
- na podstawie zapisów Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi.

Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1)



Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Informacje kontaktowe: 
Referat inżynierii ruchu drogowego
pokój nr 202 II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA
tel. (32) 300-86-66

i 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie

4.  Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym 
odbiorcom, gdy jest to związane z realizacją sprawy, z jaką  Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM.

 Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5.

6. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 Właściciel danych osobowych ma prawo do:7.
- żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służyć będzie wyłącznie do kontaktu urzędu z klientem.
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JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 
1. O czym należy wiedzieć:
– każde zajęcie pasa drogowego (jezdnia lub chodnik), które powoduje utrudnienia w ruchu

wymaga projektu organizacji ruchu,
– należy sprawdzić czy planowana organizacja ruchu nie utrudnia lub całkowicie nie zmienia

ruchu komunikacji miejskiej – jeśli zachodzi konieczność ww. zmiany bezwzględnie należy
zwrócić się o opinie do: KZK GOP w przypadku zmian tras lub lokalizacji przystanków
autobusów lub Tramwajów Śląskich, jeśli zmianie ulegną lokalizacje przystanków lub wystą-
pią inne utrudnienia na trasie torowisk,

– opinia Policji wymagana jest tylko dla organizacji ruchu na drogach powiatowych, woje-
wódzkich i krajowych pozostających w granicach administracyjnych miasta,

– projekt organizacji ruchu należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem
wprowadzenia zmiany organizacji ruchu; organ zarządzający ruchem rozpatrzy wniosek
w terminie do 30 dni w przypadku, gdy złożona dokumentacja spełnia wszystkie wymagania 
formalno-prawne (kompletny wniosek wraz z załącznikami).

2. Jak i gdzie załatwić sprawę:
– wypełniony wniosek należy złożyć w ZDM w Gliwicach lub przesłać pocztą,
– wniosek składa wnioskodawca, inwestor lub pełnomocnik,
– decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
– informacji udziela: Referat inżynierii ruchu drogowego:

Bartłomiej Augustyniak – Inspektor 
pokój nr 202 II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA
tel. (32) 300-86-66 

3. Załączniki do wniosku 5:
– projekt organizacji ruchu – 2 egz., zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

– opinie Komendy Miejskiej Policji Sekcji Ruchu Drogowego – ul. Powstańców Warszawy 12,
Gliwice – dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych pozostających w granicach
administracyjnych miasta,

– opinię właściwego terytorialnie organu zarządzającego ruchem, w przypadku, gdy projekt
organizacji ruchu obejmuje drogi znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta,

– opinia KZK GOP – ul. Barbary 21a, Katowice w przypadku organizacji ruchu kolidującej
z ruchem komunikacji publicznej.

4. Opłaty:
– złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (zwolnione

na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
– za zajęcie pasa ruchu drogowego naliczane są opłaty zgodnie z obowiązującymi Uchwałami,
– gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzę-

dowo poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opła-
ty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING 51 1050 0099
5261 0410 0000 0055 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635).
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