
*niepotrzebne skreślić 

** wypełnić w przypadku zawiadamiania o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

*** podanie tych danych jest dobrowolne, ale może ułatwić kontakt, np. w przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego zawiadomienia. 

ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU 

 

Wnioskodawca/Wykonawca      Gdańsk, dnia …............................ 

…................................................... 

…................................................... 

…................................................... 
         

Referat ds. Zarządzania Ruchem 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urząd Miejski w Gdańsku 

e-mail: wgk@gdansk.gda.pl 

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

e-mail: gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl 

 

Komenda Miejska Policji w Gdańsku 

e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 

e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

 
przy przypadku adnotacji na projekcie TOR (min. 10 dni wcześniej): 

Zarząd Transportu Miejskiego 

e-mail: ztm@gdansk.gda.pl 

 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, na 

podstawie zatwierdzonego projektu stałej/tymczasowej* organizacji ruchu drogowego na ulicy: 

…......................................................................................................................................................................................... 

nr uzgodnienia projektu: …………………………………………………, z dnia …………………...................................................... 

etap**: ………………………………………………………….. 

informuję, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu: ……….................................................... 

 

…………………………………………..     …………………………………………………… 

(Miejscowość, data)        (podpis Wnioskodawcy/Wykonawcy) 

2. Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu**: …………...........….....................................................  

 

…………………………………………..     …………………………………………………… 

(Miejscowość, data)     (podpis Wnioskodawcy/Wykonawcy) 

3. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za oznakowanie ***: 

…...................................................................................... tel. * …....................................................................... 

POUCZENIE 
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, jednostka wprowadzająca organizację 

ruchu zawiadamia: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji co najmniej 7 dni przed dniem 

wprowadzenia organizacji ruchu, lub w przypadku robót wynikających z § 5.2 w/w rozporządzenia co najmniej na 24 

godziny przed ich rozpoczęciem. 

               …..........…................................................ 
                           (podpis Wnioskodawcy/Wykonawcy) 
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,  

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: 

iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania 

postanowienia lub decyzji administracyjnej,  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa,  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

GZDiZ,  

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody (jeśli została udzielona na przetwarzanie danych osobowych w zakresie większym, niż 

dane, których podanie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z 

powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych 

kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w Polsce,  
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania 

administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 


