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ZR-ZR-II.7230.1.7.2.2021 Lublin, dnia 26.04.2021 r.

Kolarski Klub Tandemowy „HETMAN”

ul. Jana Sawy 5/13

20-632 Lublin

DECYZJA

Na podstawie art.  65 i  65b ust.  1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu
drogowym (j.t. Dz. U. 2021, poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2021  r.
poz.735),  Zarządzenia nr  113/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin  z  dnia 26 marca 2019 r.  
w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
do  załatwiania  spraw  dotyczących  zarządzania  ruchem  na  drogach  publicznych  oraz  na
drogach wewnętrznych, dla których podmiotem zarządzającym jest Gmina Lublin, położonych
w granicach administracyjnych miasta Lublin, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Policji
w  Lublinie  postanowienie  LU00-R-5321.150.2021.KP37.7  z  dnia  23.04.2021  r.,  oraz  
z organami zarządzającymi ruchem na poszczególnych drogach, na których ma się odbyć
impreza  -  po  rozpatrzeniu  wniosku  Kolarskiego  Klubu  Tandemowego  „HETMAN”  z  dnia
25.03.2021 r.  

zezwalam

na wykorzystanie dróg w sposób szczególny  na przeprowadzenie w dniach 1 - 3 maja
2021  r.  na  drogach  województwa  Lubelskiego  XXIV  Międzynarodowego  Wyścigu
Kolarskiego Tandemów i II Hetman Paracycling Cup o Puchar Marszałka Lubelszczyzny
z zachowaniem następujących warunków:

1. Trasa wyścigu:

1) Pierwszy etap wyścigu w dniu  1 maja 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00 miasto Lublin
dystans  rundy  4,3  km.                                                 
Jazda indywidualna na czas. Start  i meta na ul. Poligonowej. Trasa: ul. Poligonowa, ul.
Zelwerowicza,  „stara”  Poligonowa,  pod  wiaduktem  w  drogę  serwisową  w  kierunku
Zelwerowicza, powrót ul. Poligonową do skrzyżowania z ul. Relaksową. Przejazd przy
całkowicie  wyłączonym  ruchu.  Zamknięcie  ulic  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem
czasowej organizacji ruchu nr 90/2021 z dnia 6.04.2021 r.

2) Drugi etap wyścigu w dniu  1 maja 2021 r. w godz. 16.00 – 19.30 miejscowość Dys
dystans rundy 5,8 km.                                                                        
Wyścig ze startu wspólnego w miejscowości Dys. Wyścig przy ruchu ograniczonym. Start
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i meta na drodze gminnej nr 106057L ul. Słoneczna przy skrzyżowaniu z ul. Wąwozową.
Trasa: ul. Słoneczna, ul. Topolowa, na drogę powiatową nr 2216L ul. Dolina Ciemięgi, ul.
Samsonówka, ul. Słoneczna.

3) Trzeci etap wyścigu w dniu 2 maja 2021 r. w godz. 11.00 – 15.30 miejscowość Garbów
dystans rundy 11 km.                                                               
Wyścig ze startu wspólnego. Etap rozgrywany przy ruchu ograniczonym. Start  i  meta
przed  Urzędem  Gminy  w  Garbowie  ul.  Krakowskie  Przedmieście  50.  Trasa:  ul.
Krakowskie  Przedmieście,  ul.  Słoneczna droga powiatowa nr  2205L do miejscowości
Ługów, droga gminna nr 105947L do miejscowości Gutanów, droga gminna nr 105965L
(ul.  Gutanowska), droga powiatowa nr 2202L ul.  Dolna, droga gminna nr 105937L ul.
Szkolna, powrót do ul. Krakowskie Przedmieście. 

4) Czwarty etap wyścigu w dniu  3 maja 2021 r. w godz. 10.00 – 13.30 miasto Lublin
(Felin), Specjalna Strefa Ekonomiczna dystans rundy 2,8 km.                      
Wyścig ze startu wspólnego. Etap rozgrywany przy ruchu zamkniętym. Zamknięcie ulic
zgodnie ze schematami zatwierdzonymi klauzulą 115/2021 z dnia 21.04.2021 r. Start  
i meta na ul. Hessa. Trasa: ul. Wilhelma Hessa, ul. Plewińskiego, ul. Braci Krausse, ul.
Rataja, powrót do ul. Hessa. 

2. Przewidywana liczba uczestników imprezy 110 osób.

3.  Impreza  odbędzie  się  na  warunkach  przedstawionych  przez  Organizatora  Wyścigu  -
Kolarskiego Klubu Tandemowego „HETMAN” we wniosku z dnia 25.03.2021 r. i załącznikach
do  niego  w  szczególności  opisy  trasy  poszczególnych  etapów,  które  są  jednocześnie
projektami planów zabezpieczenia trasy wyścigu.

4. Organizator zobowiązany jest zapewnić warunki, o których mowa w art. 65a ust.2 pkt 1-8
obowiązujących przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

5. Obowiązują uzgodnienia z poszczególnymi organami zarządzającymi ruchem na drogach,
po których przebiega trasa wyścigu.

6. Za bezpieczeństwo i porządek w czasie wyścigu odpowiedzialny jest jego organizator –
Kolarski  Klub  Tandemowy  „HETMAN”  20-632  Lublin  ul.  Jana  Sawy  5/13  e-mail:
hetman.cycling@gmail.com. Organizator zapewni udział służby porządkowej w ilości 15 osób
ubranych  w  żółte  kamizelki  odblaskowe.  Będą  to  pracownicy  firmy  PROTOS  oraz
wolontariusze, a dodatkowo podczas trzeciego etapu umundurowani członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Garbowie.

7. Zabezpieczenie ruchu kołowego na czas przejazdu kolumny wyścigu kolarskiego zapewni
Policja.

8. Ustawione na czas wyścigu oznakowanie (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji  ruchu)  oraz  zabezpieczenie  trasy  (płotki,  liny,  taśmy)  należy  zdemontować
niezwłocznie po jego zakończeniu.

9. Organizator wyścigu obowiązany jest:

    - zapewnić pomoc medyczną. Zabezpieczenie medyczne zapewni Mila Medica w postaci 
2-osobowego zespołu wyjazdowego bez lekarza odpowiadającego wymaganiom dla zespołu
ratownictwa  medycznego  podstawowego.  W  przypadku  nagłych  zdarzeń,  wymagających
interwencji  pogotowia  ratunkowego,  kontakt  na  numer  alarmowy  999  lub  112.   
   - zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe na zasadach zgłoszenia na numer alarmowy
998 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 -  poinformować  w  środkach  masowego  przekazu  o  utrudnieniach  jakie  wystąpią  
       w  związku z planowanym wyścigiem na poszczególnych etapach,
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-  poinformować  w  środkach  masowego  przekazu  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
 czasowym  o  trasach  objazdów  dla  poszczególnych  linii  komunikacji  miejskiej
    zgodnie z ustaleniami z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie pismo PP.401.14.1.21

    z dnia 16.04.2021 r..

10.  Po  zakończonych  zawodach  Organizator  zobowiązany  jest  przywrócić  pierwotną
organizację  ruchu,  a  w  razie  uszkodzenia  pasa  drogowego  lub  urządzeń  drogowych
bezzwłocznie  naprawić  lub  pokryć  koszty  tych  napraw.  Zakończenie  robót  związanych  
z naprawami szkód winny być odebrane stosownym protokołem.

11.  Wszelkie  koszty  związane  z  organizacją  imprezy,  oznakowaniem  tras,  występującymi
utrudnieniami ponosi wnioskodawca – Organizator imprezy.

12.  Osobą  odpowiedzialną  za  zachowanie  warunków  niniejszej  decyzji  z  ramienia
organizatora wyścigu jest Prezes KKT „HETMAN” LUBLIN Pan Andrzej Góźdź tel. 601-963-
627. Kierownikiem ekipy zabezpieczającej firmy ochroniarskiej PROTOS jest Pan  Sylwester
Bąk.

13. Zobowiązuje się organizatora do bieżącej współpracy z Komendantem Miejskim Policji  
w Lublinie, w celu uzgodnienia spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas trwania wyścigu.

14. Organizator wyścigu zapewni niezwłoczny i swobodny przejazd pojazdom wszelkich służb
ratowniczych  na  miejsce  zdarzenia  wymagającego  interwencji,  włącznie  z  chwilowym
(czasowym) wstrzymaniem imprezy dla zapewnienia takiego dojazdu.

15.  Niniejsza  decyzja  nie  stanowi  zezwolenia  na  zorganizowanie  imprezy,  o  które  należy
ubiegać się  we właściwych w tych sprawach organach.

16.  W związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  należy  na  bieżąco  śledzić  informacje  rządu  
i Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązujących ograniczeń i stosować się do nich.

17.  Zgodnie  z  pismem  Polskiego  Komitetu  Paraolimpijskiego  PKPar/1035/2021  z  dnia
22.04.2021  r.  Organizator  wydarzenia  potwierdza,  ze  zgodnie  z  Protokołem  UCI
obowiązującym przy organizacji imprez parakolarskich w czasie pandemii COVID-19 wyścig
odbywa się z uwzględnieniem wszystkich rygorów sanitarnych przewidzianych dla tego typu
imprez przez UCI a nad przestrzeganiem tych zasad czuwa Komisarz UCI, oraz wyznaczony
przez organizatora lekarz i koordynator ds. Covid-19. Wydarzenie może się odbyć bez udziału
publiczności.

Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości żądania wnioskodawcy zgodnie z Art. 107  § 4
KPA (j.t. Dz.U.2021 poz.735) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem

Drogowym i Mobilnością

Dariusz Działo
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Do wiadomości/Otrzymują:
1. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,  wrd@lu.policja.gov.pl
2. Komenda Miejska Policji w Lublinie Wydział Ruchu Drogowego, wrd.kmplublin@lu.policja.gov.pl
3. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin
4. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
5. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
6. Gmina Jastków poczta@jastkow.pl

7. Urząd Gminy w Garbowie ug@garbow.pl. 
8. Wójt Gminy Niemce info@niemce.pl
9. Straż Miejska Miasta Lublin
10. Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
11. Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin
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