Zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny
Wymagane dokumenty:
 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny,
 szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy
istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
 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,
 plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący,
 pisemne 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,
 dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110
z późn. zm.),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn.
zm.).
Opłaty:
 48 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na podstawie przepisów prawa o ruchu
drogowym. Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa Powiatu Nowodworskiego
lub na numer rachunku bankowego: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł opłata skarbowa.

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, nr rachunku bankowego:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub kasie Starostwa
Miejsce złożenia dokumentu i odbioru:
Wydział Komunikacji i Transportu 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Jana
Paderewskiego 1B, pokój nr 5.
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu tel.22 765 32 85 Fax: 22 765 32 91,
email: komunikacja@nowodworski.pl
Termin załatwienia sprawy:
 do 1 miesiąca, decyzję wydaje się co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia imprezy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
 organizator imprezy składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, co najmniej 30 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy oraz przesyła kopię wniosku wraz
z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy
komendanta wojewódzkiego Policji.
Załączniki:
 wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

