
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.331.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr ORG.0050.318.2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie  oznakowania na 
drodze wewnętrznej w rejonie krytej pływalni "Nautica" w Gorzycach 

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 110 t.j.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 784 t.j.) 

 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W związku z zatwierdzeniem przez Starostę Wodzisławskiego  " Projektu  stałej organizacji ruchu na 
ścieżce rowerowej w ramach realizacji projektu Udostępnienie Odry i Olzy na terenie Gminy Gorzyce" 
obejmującym między innymi oznakowanie wcześniej wprowadzone przez Wójta Gminy Gorzyce zarządzeniem nr 
ORG.0050.318.2012 Wójta Gminy Gorzyce  z dnia 28.11.2012 r. w sprawie oznakowania na drodze wewnętrznej 
w rejonie krytej pływalni "Nautica" w Gorzycach, celem  dostosowania tego oznakowania do oznakowania ujętego 
ww.  projekcie stałej organizacji ruchu na ścieżce rowerowej   wprowadzić w  zarządzeniu nr ORG.0050.318.2012 
Wójta Gminy Gorzyce  z dnia 28.11.2012 r.  następujące zmiany:  

1. W § 1 pkt. 1 dotyczącym  znaku D-52 "strefa ruchu" skreślić dotychczasowe słowo "2szt" i wprowadzić 
nowe "1szt" 

2. W § 1 pkt. 2 dotyczącym znaku D-53 "koniec strefy ruchu" skreślić dotychczasowe słowo "2szt" 
i wprowadzić nowe "1szt" 

3. W § 2 pkt. 2 dotyczącym znaku B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t" 
skreślić dotychczasowe słowo "3szt" i wprowadzić nowe "2szt" 

4. W § 2 pkt. 3 dotyczącym znaku "ograniczenie prędkości do 30 km/h" skreślić dotychczasowe słowo " 3szt" 
i wprowadzić nowe "2szt" 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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