


Omówienie procedury przy wydawaniu zezwoleń na wykorzystanie 

dróg w sposób szczególny w ramach konferencji poświęconej 

"Programowi współpracy Gminy Legnica

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego"



Podstawa prawna

Art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)



Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i 

inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają 

korzystania z dróg w sposób szczególny, mogą odbywać się pod 

warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania 

imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. 

Art. 65h. 1. Przepisy art. 65–65g nie dotyczą procesji, pielgrzymek i 

innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na 

drogach na odrębnych zasadach 



Art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej                   

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późniejszymi zmianami)

1. Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze 

religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji 

rządowej lub samorządowej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach konduktów 

pogrzebowych odbywających się stosownie do miejscowego zwyczaju.



U S T AWA z dnia 24 lipca 2015 r. 

Prawo o zgromadzeniach

Rozdział 1 Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania 

oraz rozwiązywania zgromadzeń. 

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń: 

1) organizowanych przez organy władzy publicznej; 

2) odbywanych w ramach działalności kościołów i innych 

związków wyznaniowych.



Wybrane imprezy na terenie miasta Legnicy, na które wydawana jest 

decyzja na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

• Bieg Bitwy pod Legnicą - Półmaraton

• Międzynarodowe Kryterium Kolarskie Gold Lion of Legnica

• Rajd Rowerowy do Trzech Jezior

• Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny

• Europa Donna Marsz Ku Zdrowiu

• Jesienny Rajd Rowerowy

• Bieg Lwa Legnickiego Półmaraton

• Bieg Niepodległości

• Legnicki Bieg Serduszkiem

• Przejazd autokaru z piłkarzami Miedzi po awansie do ekstraklasy

• Mistrzostwa Europy w łucznictwie na Rynku

• Festiwal Rowerowy „Legnica kocha rower”



Wybrane imprezy na terenie miasta Legnicy, na które powinna być 

wydawana decyzja na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

• Korowód uliczny Świat pod Kyczerą

• Korowód - Juwenalia Studenckie

• Prezentacja pojazdów zabytkowych na płycie Rynku

• Food Truck Show

• Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego



Obowiązki organizatora – art. 65a

Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić: 

1) spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach 

sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; 

2) wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną; 

3) pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także 

odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne; 

4) drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej 

oraz Żandarmerii 

5) warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy; 

6) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-

gaśniczych; 

7) w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy; 

8) środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności: 

a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, 

c) bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy. Wojskowej;



Obowiązki organizatora – art. 65a ust 3.

3. Organizator imprezy jest obowiązany: 

1) uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza; 

2) współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających 

przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych 

lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio 

ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową: 

a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy, 

b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy, c) dokonując wspólnego objazdu t

rasy lub miejsca imprezy; 

3. sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na 

terenie poszczególnych województw,

4. opracować regulamin oraz program imprezy; 

5. ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez 

tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią 

Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z 

zabezpieczeniem imprezy; 

6. zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3; 

7. uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do 

stanu poprzedniego; 

8. uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z 

umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi; 

9. powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu 

drogowym;



Obowiązki organizatora – art. 65a ust 3.

10. na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z 

Policją; 

11. udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych w 

pkt 1, 2, 7 i 8, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one 

niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

12. przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej 

imprezy.



Wniosek o udzielenia zezwolenia - terminy

Wniosek na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wraz z 

wymaganymi załącznikami powinien być złożony na co najmniej

30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w 

formie decyzji administracyjnej wydawane jest przez organ 

zarządzający ruchem drogowym na co najmniej na 7 dni przed

planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.



Zezwolenie (decyzja) – art. 65b

Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji 

administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany 

dalej „wnioskiem”, 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; 

2) w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na 

miejsce rozpoczęcia imprezy



Co powinien zawierać wniosek – art. 65b

• Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę 

organizatora imprezy.

• Rodzaj i nazwa imprezy.

• Informacje o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia 

imprezy.

• Informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy.

• Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia 

trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw.

• Podpis organizatora lub jego przedstawiciela



Załączniki do wniosku

• Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy 

istotne dla brd.

• Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie 

poszczególnych województw oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w 

miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia.

• 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.

• Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca.

• 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.

• Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej

na terenach leśnych.

• Kopia pisemnego powiadomienia przedsiębiorstw komunikacji publicznej o przewidywanym czasie 

występowania utrudnień w ruchu drogowym w przypadku organizacji imprez mających wpływ na 

utrudnienia w ruchu komunikacji publicznej.

• Kopia uzgodnienia z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposób

i termin przywrócenia go do stanu pierwotnego.

• Kopia zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu w przypadku imprez wymagających opracowania 

projektu czasowej organizacji ruchu.



Plan zabezpieczenia – art. 65a ust.3 pkt 3)

• listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru 

wyróżniające te osoby, 

• pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z 

Policją, 

• rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich 

rozlokowania, 

• 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, 

Dołączyć uzgodnienia rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprezy.

• sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy, 

• oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie, 

• rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych 

z ruchu publicznego, 

• organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie 

trwania imprezy,

• sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy –

przed imprezą i w trakcie jej trwania; 



Gdzie należy złożyć wniosek

• wniosek wraz załącznikami należy złożyć do organu 

zarządzającego ruchem drogowym

• kopię wniosku wraz załącznikami należy złożyć do 

właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy 

komendanta wojewódzkiego Policji



Opinie i uzgodnienia, po które występuje organ zarządzający 

ruchem drogowym przed wydaniem decyzji

• opinia właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta 

wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na 

drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających 

lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek 

organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez 

Ministra Obrony Narodowej opinia – odpowiednio właściwego 

komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki 

Żandarmerii Wojskowej.

• uzgodnienie zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd 

warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi 

ruchem na drogach, na których ma odbyć się impreza.



SCHEMAT POSTĘPOWANIA PRZY 

ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW W SPRAWIE 

WYDANIA DECYZJI NA WYKORZYSTANIE 

DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY



1. Weryfikacja terminu złożenia wniosku

a) w przypadku złożenia wniosku na co najmniej 30 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia imprezy, rozpoczęcie procesu weryfikacji pkt 2 i pkt 3.

b) w przypadku złożenia wniosku na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy, 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Weryfikacja elementów wniosku.

a) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora 

imprezy.

b) rodzaj i nazwa imprezy.

c) informacje o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy.

d) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy.

e) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy 

lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw.

f) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
Wezwanie do uzupełnienia



3. Weryfikacja załączników do wniosku.

a) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla brd.

b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw 

oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego 

zabezpieczenia.

c) 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.

d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca.

• lista osób wchodząca w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby.

• pisemna instrukcja określająca zadania służb porządkowych, opracowana w uzgodnieniu

z Policją.

• rodzaj i ilość środków technicznych oraz miejsce ich rozlokowania.

• 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. 

 kopia uzgodnień rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprezy.

• sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy.

• oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie.

• rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego.

• organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy.

• sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w 

trakcie jej trwania.

• opinia wydana przez Komendanta Miejskiego Policji dotycząca planu zabezpieczenia.



e) 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.

f) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej

na terenach leśnych.

g) kopia pisemnego powiadomienia przedsiębiorstw komunikacji publicznej o przewidywanym czasie 

występowania utrudnień w ruchu drogowym w przypadku organizacji imprez mających wpływ na utrudnienia 

w ruchu komunikacji publicznej.

h) kopia uzgodnienia z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposób

i termin przywrócenia go do stanu pierwotnego.

i) kopia zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu w przypadku imprez wymagających opracowania 

projektu czasowej organizacji ruchu.

4. W przypadku  braków stwierdzonych podczas weryfikacji pkt 2 i pkt 3 wezwanie wnioskodawcy

do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż siedem dni zgodnie

z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

5. W przypadku błędów merytorycznych stwierdzonych podczas weryfikacji pkt 2 i pkt 3 wezwanie wnioskodawcy 

do wniesienia poprawek w wyznaczonym terminie umożliwiającym wydanie decyzji na co najmniej 7 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.



6. Wystąpienie po opinię do właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, 

a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających 

lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży 

Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej.

7. Wystąpienie po uzgodnienie zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia 

imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma odbyć się impreza.

8. Wydanie decyzji administracyjnej na co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

a) decyzji odmownej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

• jeżeli organizator w wyznaczonym terminie nie usunął braków bądź nie wniósł poprawek wynikających 

z weryfikacji pkt 2 i pkt 3.

• jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65 a ust. 2 i 3 ustawy Prawo

o ruchu drogowym (obowiązki organizatora)

• jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65 a ust. 2 i 3 ustawy Prawo

o ruchu drogowym:

 istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości.

 impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania 

objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych prze uczestników ruchu 

drogowego.

b) decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

• jeżeli organizator w wyznaczonym terminie usunął braki bądź wniósł poprawki wynikające

z weryfikacji pkt 2 i pkt 3.



Przerwanie imprezy

Art. 65f. Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa 

się ona bez zezwolenia. 

Art. 65g. Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli: 

1) miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami 

określonymi w zezwoleniu; 

2) istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo 

mienia wielkiej wartości; 

3) jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Oddział 6 

Wykorzystanie dróg na potrzeby prac 

badawczych nad pojazdami autonomicznymi

Art. 65 k-n
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