
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

tel.: (032) 31 – 71 – 100, fax.: (32) 222 – 25 – 65
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00;

wtorek, środa, czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (PI – 17)

Załączniki do wniosku:

1. Szczegółowy  regulamin  oraz  program  imprezy,  określający  m.  in.  zasady  zachowania  się  

uczestników imprezy bądź uroczystości istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca  

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), w tym projekt  

organizacji  ruchu  na  czas  trwania  imprezy  –  sporządzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376).

3. Wykaz osób, odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg oraz zabezpieczenie imprezy.

4. Zobowiązanie  organizatora  imprezy  do  przywrócenia  do  pierwotnego  stanu  pasa  drogowego 

na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia 

pasa drogowego lub urządzeń drogowych do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów 

tych napraw.

5. Opinia właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji.

6. W przypadku pełnomocnika działającego w imieniu organizatora należy dołączyć pełnomocnictwo 

wraz  z  opłatą  skarbową  w  wysokości  17  zł  (z  wyłączeniem  pełnomocnictwa  udzielanego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony 

z opłaty skarbowej).

7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 48 za wydanie zezwolenia.

Uwaga:

Zarządca  dróg  publicznych  może  wezwać  wnioskodawcę  do  dostarczenia  dodatkowych  dokumentów 

wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

Karta usługi
PI – 17



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  pkt  a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 

z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) wnioskodawca 

przyjmuje do wiadomości oraz oświadcza, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice.  Dane  osobowe 

w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu 

będą przetwarzane przez Urząd Miasta Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach, ul. Powstańców 1. 

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Danych  Osobowych  tel.  032  317  12  45,  e  –  mail 

m.patalag@um.myslowice.pl

3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  wystawienia  zaświadczenia  i  nie  będą  udostępniane 

podmiotom innym, niż  upoważnione  do ich przetwarzania  na  podstawie  odrębnych przepisów 

prawa.

4. Dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa – w okresie obowiązywania umowy, 

a następnie przez okres 5 lat w celu jej kontroli – archiwizacja.

5. Wnioskodawca posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także  

prawo do przenoszenia danych.

6. Wnioskodawca  posiada  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  ich  przetwarzanie  

niezgodne z przepisami prawa.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks  postępowania  administracyjnego  (tekst.  jedn.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  735).  Brak  podania  

danych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd  Miasta  Mysłowice  –  Biuro  Obsługi  Mieszkańca,  ul.  Powstańców  1,  41  –  400  Mysłowice 

bądź przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miasta

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zespół Administracji Drogowej



ul. Strażacka 7

41 – 400 Mysłowice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

imprezy  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice  oraz  w  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach 

oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach (celem zaopiniowania).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać 

pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

2. Jeśli  wniosek  będzie  niekompletny  lub  wymaga  wyjaśnień,  wnioskodawca  zostanie  wezwany 

do jego uzupełnienia

3. Uzgodnienie bądź postanowienie zostanie przesłane pocztą tradycyjną lub wnioskodawca zostanie 

poinformowany  telefonicznie  o  przygotowaniu  dokumentu  do  odbioru  osobistego  w  Wydziale 

Przygotowania I Realizacji Inwestycji – Zespół Administracji Drogowej.

OPŁATY:

1. 48 zł za wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na podstawie przepisów o ruchu 

drogowym zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst  

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać osobiście w kasie, położonej w Biurze Obsługi Mieszkańca  

Urzędu Miasta z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 bądź na rachunek bankowy Urzędu  

Miasta Mysłowice:

ING Bank Śląski 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Administracji Drogowej:

tel. (032) 222 – 13 – 11

575 – 001 – 477

email: d  rogi@myslowice.pl  

mailto:a.padlewski@um.myslowice.pl


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 

z późn. zm.).

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. z U. z 2021 r., poz. 1376).

4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

6. Ustawa z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (tekst  jedn.  Dz.  U.  

z 2021 r., poz. 735).

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz.  1546  

z późn. zm.).

1/2021 –  2021.08.10 Opracował: Adam Padlewski


