ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Świętochłowice, dnia 29.05.2018 r.
miejscowość i data

PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Wydział Obsługi Mieszkańców
REFERAT KOMUNIKACJI
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

Data wpływu do Referatu Komunikacji

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
I. Dane organizatora
1.

Imię i Nazwisko lub Nazwa:

- ………Miejski Ośrodek Kultury……………………………………………………………………………………………………………………

2.

Adres i siedziba albo miejsce zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej):

- ………ul. Radosna 3, 41-600 Świętochłowice ……………………………………………………………………………………………………

3.

Rodzaj i nazwa imprezy:

- ………I Bieg Przełajowy o Puchar Prezydenta Miasta pod nazwą „Przełajka” ………………………………………………………………

4.

Miejsce i data: rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy:

- ……Start - Miejski Ośrodek Kultury ul. Radosna 3, 41-600 Świętochłowice  przez Centrum Świętochłowic, dzielnicę Zgoda, Górę

Hugona  Meta – Centrum Kultury Śląskiej ul. Krauzego 1, 41-600 Świętochłowice. Data rozpoczęcia 09.06.2018 r. w godz. 10:00 –
12:00.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Przewidywana liczba uczestników imprezy:
- ……250 osób…………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie
poszczególnych województw:

- ……Jan Kowalski – Kierownik Biura Zawodów
………………………………………………………………………………………………………

II. Informacje uzupełniające:
1.

wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie
poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także
w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia:
- Karolina Nowak …………………

- …………………………………

- Przemysław Kowalski……………

- …………………………………

- Zygmunt Wróblewski……………

- …………………………………

2.

szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy
istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego: Załącznik nr 1 do wniosku

3.

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 i granice województw: Załącznik nr 2 do wniosku

4.

plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na
terenie poszczególnych województw:
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a) lista osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru
wyróżniające te osoby:
Harcerze z HUFCA miasta Chorzów
- Sebastian Kowalski………………………

- Ewa Janta………………………

- Jan Bury…………………………………

- Ewelina Zbychoń………………

- Wojciech Katorski………………………

- Bartłomiej Żak…………………

- Zofia Nowak……………………………

- …………………………………

Harcerze Chorzowskiego HUFCA będą zabezpieczać trasę biegu na terenie wzgórza Hugona, pozostała część trasy biegu
znajdująca się na drogach publicznych zostanie zabezpieczona przez Straż Miejską oraz funkcjonariuszy Policji. Służba
porządkowa będzie ubrana w odblaskowe kamizelki koloru pomarańczowego.
b) pisemna instrukcja określająca zadania służb porządkowych, opracowana w uzgodnieniu z Policją:
……………nie przewiduje się, kierowanie ruchem na drodze publicznej odbywać się będzie przez odpowiednio
przeszkolone służby.…………………………………………………
c) rodzaj i ilość środków technicznych, w szczególności znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne, liny,
taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, bariery, płotki lub przegrody służące do
odgradzania miejsca imprezy:
………………… Na terenach leśnych przewiduje się użycie taśmy ostrzegawczej .…………………………
d) rodzaj, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym
komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym
z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
………Nie przewiduje się czynnego udziału straży pożarnej na okoliczność organizacji biegu. Na miejscu zgodnie z zawartą
umową za bezpieczeństwo uczestników biegu odpowiadać będzie podstawowy zespół ratownictwa medycznego (karetka i co
najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub
ratownik medyczny). …………………………………………………
e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy:
Taśma ostrzegawcza ……………………………………………………………………………………………
f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie:
…………nie przewiduje się …………………………………………………………………………………
g) rodzaj zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu
publicznego:
…………nie przewiduje się …………………………………………………………………………………
h) organizacja łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania
imprezy:
telefon komórkowy …………………………………………………………
i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed
imprezą i w trakcie jej trwania:
…… na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy stosowna informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu miejskim zostanie
umieszczona w prasie, telewizji regionalnej oraz na stronach internetowych MOK w Świętochłowicach oraz Urzędu
Miejskiego. ………………………………………
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5.

Pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach
leśnych:
- nie dotyczy
- kopia w załączeniu

III. Obowiązki organizatora imprezy:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Czy uzgodniono z organem/organami zarządzającym/mi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się
odbyć impreza?
TAK/NIE
Czy na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracowano projekt organizacji ruchu
w uzgodnieniu z Policją?
TAK/NIE
Jeżeli tak to proszę załączyć do niniejszego wniosku.
Czy współdziałano z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach
przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do
tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową w zakresie ustalenia przebiegu
trasy lub miejsca imprezy oraz czy ustosunkowano się do poleceń dotyczących prawidłowego zabezpieczenia
imprezy, ewentualnie czy dokonano wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy?
TAK/NIE
Czy zostały ustalone terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych
z zabezpieczeniem imprezy (dotyczy punktu drugiego)?
TAK/NIE
Czy uzgodniono z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia
go do stanu poprzedniego?
TAK/NIE NIE DOTYCZY
Czy powiadomiono przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania
utrudnień w ruchu drogowym?
TAK/NIE
Czy przekazano do publicznej wiadomości informację o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej
imprezy?
TAK/NIE

IV. Oświadczenia organizatora imprezy:
Ja niżej podpisany/na będący/ca organizatorem/przedstawicielem organizatora (działającym ze stosownym
upoważnieniem) oświadczam, że odpowiednio do charakteru organizowanej imprezy z wykorzystaniem drogi
w sposób szczególny:
- zostanie spełniony wymóg określony w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych,
przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
- zapewnione będą wyróżniające się elementy ubioru dla służb porządkowych i informacyjnych;
- zapewniona będzie pomoc medyczna i przedmedyczna, dostosowana do liczby uczestników imprezy, a także
odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
- zabezpieczone zostaną drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży
Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
- zorganizowana będzie łączność między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
- zapewniony zostanie sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań
ratowniczo-gaśniczych;
- zapewnione zostaną w razie potrzeby pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
- zapewnione zostaną środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
c) bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy;
- zostanie uzyskana zgoda zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony
z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi;
- zostaną udzielone dokładne informacje dotyczące imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów, w tym także
wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
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Zapoznałem(am) się z powyższą treścią i zobowiązuję się do jej przestrzegania

………………………………………………
czytelny podpis
organizatora lub jego przedstawiciela
pełnym imieniem i nazwiskiem

Oświadczenie organizatora imprezy
Zobowiązuje się 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 będących
następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

………………………………………………
czytelny podpis
organizatora lub jego przedstawiciela
pełnym imieniem i nazwiskiem








W przypadku kiedy jakiekolwiek pytanie zamieszczone w niniejszym wniosku nie będzie dotyczyć Wnioskodawcy z uwagi na specyficzny charakter imprezy,
należy zamieścić w takim miejscu adnotację „NIE DOTYCZY”.
Zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej
"wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza,
z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:
1) w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
2) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
Organizator imprezy przesyła w powyższym terminie kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
1) właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także
2) komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
3) komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących
w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Opłata skarbowa z tytułu wydania w formie decyzji stosownej zgody na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wynosi 48,00 zł, którą to należy wpłacić
w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.) zwalnia się od opłaty skarbowej - jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pożytku publicznego.

* - właściwe zakreślić

Załącznik nr 1
do wniosku na wykorzystanie drogi w sposób szczególny
I Bieg Przełajowy o Puchar Prezydenta Miasta pod nazwą „Przełajka”

Regulamin Imprezy Rekreacyjno – Sportowej
I BIEG PRZEŁAJOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE „PRZEŁAJKA”
1. CEL: Popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy rekreacji zachęcającej do aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu.
2. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury ul. Radosna 3, 41-600 Świętochłowice, tel/fax: 032 222 33 44, e-mail
mok@świętochłowice.pl
3. TERMIN I MIEJSCE:
1) Data: sobota 9 czerwca 2018 r., godzina 10.00 - 12.00.
2) Miejsce: Start - Miejski Ośrodek Kultury ul. Radosna 3, 41-600 Świętochłowice  przez Centrum Świętochłowic, dzielnicę
Zgoda, Górę Hugona  Meta – Centrum Kultury Śląskiej ul. Krauzego 1, 41-600 Świętochłowice
3) Biuro zawodów dla uczestników biegu czynne w piątek 8 czerwca 2018 roku w godzinach 8.00 - 18.00 w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Kultury, ul. Radosna 3, 41-600 Świętochłowice
4) W biurze zawodów w dniu imprezy dla zawodników biegu udostępniony będzie depozyt.
5) Zawody mają charakter biegów przełajowych (drogi mieszane asfaltowo - leśne).
6) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Start: godzina 9.45 zbiórka będzie miała miejsce na polanie za budynkiem MOK przy ul. Radosnej 3 pod banerem z napisem
ZBIÓRKA i wszyscy uczestnicy biegu powinni się tam zgłosić a następnie wraz z sędzią starterem udać się na miejsce startu biegu.
Zbiórka zawodników będzie ogłaszana przez spikera zawodów najpóźniej 20 minut przed godziną startu biegu. Zawodnicy którzy
udadzą się na miejsce startu samodzielnie nie będą dopuszczani do biegu.
4. BIEG: Start godzina 10.00 Kobiety 3 km - trasa oznakowana, prowadzi drogami asfaltowymi i leśnymi (1 pętla) Mężczyźni 9 km
- trasa oznakowana, prowadzi drogami asfaltowymi i leśnymi (3 pętle). WARUNKI UCZESTNICTWA: Opłata za udział w biegu
OPEN wyłącznie przelewem na konto: 15 zł za udział w Biegu bez pełnego pakietu startowego. W skład niepełnego pakietu
wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, medal, posiłek. 25 zł za udział w Biegu OPEN z pełnym pakietem startowym.
W skład pełnego pakietu wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, gadżet biegowy, posiłek, medal. Zawodnicy
niepełnoletni lecz mający skończone w dniu zawodów 16 lat - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Pozostali
zawodnicy - podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.
Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w
tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
5. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia do biegów tylko w biurze zawodów.
1) Zgłoszenia przyjmowane są od 28 maja do 4 czerwca 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej www.mok.świętochłowice.pl. Wpłatę za udział w biegu należy dokonać przelewem na konto nr: 11 2222 3333 4444
5555 6666 7777, właściciel konta: Gmina Miejska Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, w tytule: (I Bieg
Przełajowy, imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu).
2) Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu.
W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
3) Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie).
W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "wpłata grupowa" oraz imiona i nazwiska wszystkich osób
zgłaszanych do biegów.
4) Organizator nie wystawia faktur VAT.
5) Limit zgłoszeń do biegu wynosi 250 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
6) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument
ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
7) Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.
8) W przypadku opłat startowych wniesionych na konto organizatora po 7 czerwca 2018 roku konieczne będzie przedstawienie przy
weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
9) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
10) W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 16 lat.
6. NAGRODY: Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn: puchary i nagrody. Pamiątkowe
medale dla wszystkich uczestników.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW. W sprawach nie
objętych regulaminem rozstrzyga organizator. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany
jest do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Podczas biegu
zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie
numeru startowego. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku przez organizatora w
materiałach informacyjnych i reklamowych biegu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres
i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. PROGRAM ZAWODÓW GODZINA 9.00 – 9.30 Weryfikacja zawodników i wydanie numerów startowych do biegów, 9:309:45 Przywitanie uczestników biegu przez Prezydenta Miasta.12:00 przewidywane zakończenie biegu, 12:30 Uroczyste zakończenie
biegu wraz z wręczeniem nagród.

………………………………………………
czytelny podpis
organizatora lub jego przedstawiciela
pełnym imieniem i nazwiskiem

Załącznik nr 2
do wniosku na wykorzystanie drogi w sposób szczególny
I Bieg Przełajowy o Puchar Prezydenta Miasta pod nazwą „Przełajka”

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
i granice województw:

1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………
czytelny podpis
organizatora lub jego przedstawiciela
pełnym imieniem i nazwiskiem

