
Adwokat Marcin Bandura

Projekt Nr 1
UCHWAŁA  NR …………………

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia ……………………………….

zmieniająca uchwałę nr 42/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art.
105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale 42/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku, w załączniku nr 1 „Statut Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5-7 w brzmieniu:
5) prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.

110 z późn. zm.);
6) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca

2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać
bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie
akcji ratowniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2285);

7) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011
r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których
stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.).

2) § 2 otrzymuje brzmienie: § 2. Zarząd Dróg jest powiatową jednostką organizacyjną
utworzoną w celu realizacji zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz
w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, których używanie
może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających
akcję ratowniczą, lub pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których
stan wskazuje na to, że nie są używane.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: § 3. Siedziba Zarządu Dróg mieści się w Karczewie przy ulicy
Bohaterów Westerplatte 36.

4) w § 5 w ust. 2 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu
20) prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, których używanie może

zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających akcję
ratowniczą, lub pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan
wskazuje na to, że nie są używane.

§ 2. Ujednolicony tekst Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……………………
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia ……………………

STATUT

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w OTWOCKU

§ 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku zwany dalej Zarządem Dróg działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470

z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511

z późn. zm);
3) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r.

w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz
będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do
organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji
publicznej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 156, poz. 1027);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.).

5) prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110);
6) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca

2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać
bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie
akcji ratowniczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2285)

7) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011
r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub
których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845).

§ 2. Zarząd Dróg jest powiatową jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz w zakresie prowadzenia parkingu
strzeżonego dla pojazdów usuniętych, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu
lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających akcję ratowniczą, lub pojazdów
pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są
używane.

§ 3. Siedziba Zarządu Dróg mieści się w Karczewie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 36.

§ 4. 1.  Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę  finansową w formie jednostki budżetowej.
2. Majątek Zarządu Dróg jest własnością Powiatu Otwockiego i może być

wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
3.  Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu.

§ 5. 1. Zarząd Dróg wykonuje zadania należące do kompetencji Zarządu Powiatu jako
zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu,



utrzymania
i ochrony dróg.
2.  Do zadań Zarządu Dróg należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,

utrzymaniu i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie

innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie

opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz

udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów

inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać

lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów

inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy
występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz

krzewów,
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie

nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby

zarządzania drogami i gospodarowanie nimi.
20) prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, których używanie

może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo
utrudniających akcję ratowniczą, lub pojazdów pozostawionych bez tablic
rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

§ 6. Wykonywaniem zadań przez Zarząd Dróg kieruje i odpowiada za całokształt jego
działalności Dyrektor.

§ 7. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa regulamin
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 8. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu
określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z póżn. zm.) organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie o finansach
publicznych, nadają statuty jednostkom budżetowym ich nie posiadającym.

W związku z planowanym do przejęcia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku
zadaniem polegającym na prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, których
używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających
akcję ratowniczą, lub pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan
wskazuje na to, że nie są używane, konieczna jest zmiana statutu jednostki organizacyjnej.

W celu zrealizowania powyższego obowiązku zachodzi konieczność podjęcia przez
Radę Powiatu Otwockiego niniejszej uchwały.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
Paweł Grzybowski

Sekretarz Powiatu
Andrzej Solecki

Opracował:
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Kierownik działu zarządzania drogami
Marcin Kasprzak


