
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.776.2022 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia  projektu czasowej organizacji ruchu w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 988 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz Rozporządzenia 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 t.j.) 

§ 1. Zatwierdzam projekt czasowej organizacji ruchu  na drodze wewnętrznej  ul. Wiejskiej  w Gorzyczkach 
w związku z planowaną budową przyłacza wody, sporządzony we wrześniu 2022 r. 

§ 2. Czasową organizacje ruchu należy wprowadzić przed rozpoczęciem robót, w terminie do 3 lipca 2023 r. 

§ 3. Oznakowanie tymczasowe zostało przedstawione na rysunku "Gorzyczki, ul. Wiejska (wewn),  etap 1, 
oznakowanie robót", projektu czasowej organizacji ruchu pn. "Budowa przyłącza wody ul. Wiejska (wewn) 
w Gorzyczkach", który stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia zarząd drogi (Wójta Gminy Gorzyce) oraz właściwego 
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu. 

§ 5. Wprowadzając zatwierdzoną organizację ruchu należy zastosować znaki drogowe i urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu zgodne z rozporządzeniem 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 2019 r. poz. 2311 ze zm.) 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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