
S  T  A  T  U  T 

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

I .  Postanowienia  ogólne  
 

 

 

§ 1 
 
 

1. Podstawę prawną utworzenia, zakresu działania i organizację wewnętrzną  

Zarządu Dróg Powiatowych  określają przepisy :  

a) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych( Dz.U. z 2007 r.  Nr 19, poz. 115 

j.t.  z późn. zm.) ; 

b) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.Nr  142, 

poz 1592 z późn. zm.) ; 

c) Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) ; 

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 .12.1998 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. Nr 156, poz. 1027 z późn. zm.) ; 

e) Statut Powiatu Miechowskiego ( Rozdział 3, § 67, ust.2 pkt 7). 

 

2. Zarząd Dróg Powiatowych jest budżetową  jednostką organizacyjną Powiatu   

Miechowskiego, powołaną w celu sprawowania funkcji zarządu dróg powiatowych,  

łącznie z drogami powiatowymi wewnątrzmiejskimi na obszarze powiatu miechowskiego 

oraz współpraca z Wydziałami Starostwa w zakresie organizacji i zarządzania ruchem  

na drogach powiatowych i gminnych. 

 

3. Siedziba Zarządu mieści się w Miechowie przy ul. Warszawskiej nr 11. 

 

4.  Ilekroć w Statucie jest mowa o Zarządzie należy rozumieć Zarząd Dróg Powiatowych  

      w Miechowie. 
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II .  Cele  i  zadania   
 

§ 2 
 
 
Do zakresu działania Zarządu należą zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych ,  

a w szczególności : 

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych ; 

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, rozbudowy, utrzymania  

i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich ; 

3) pełnienie funkcji inwestora ;  

4) utrzymanie nawierzchni drogi, 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 i drogowych obiektów inżynierskich ; 

9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich GDDKiA ; 

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich , 

ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego ; 

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych  i zabezpieczających ;  

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników ;  

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać  

lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg ; 

14) wprowadzanie ograniczeń bądź  zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich  

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie  

bezpieczeństwa osób lub mienia ; 

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego ; 

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej,  w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów ; 

17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie 

organu zarządzającego drogą ; 

18) opiniowanie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych 

powiatu miechowskiego. 



 

 3 

III .  Zarządzanie  i  organizacja  
 

 

§ 3 
 

1. Zarządem Dróg Powiatowych kieruje Dyrektor Zarządu przy pomocy Zastępcy Dyrektora 

2. Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu. 

3. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika w stosunku do pracowników Zarządu. 

Organizację i szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin Organizacyjny 

zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 

4. Prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin  Pracy Zarządu. 

 

 

 

IV. Gospodarka finansowa 
 

 

§ 4 
 

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach 

publicznych i pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu Miechowskiego. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy zatwierdzony 

przez Radę Powiatu. 

3. Dyrektor Zarządu opracowuje projekt planu finansowego na dany rok, jego zmiany  

(w ramach udzielonego przez Zarząd Powiatu upoważnienia) oraz zapewnia  

sprawozdawczość finansową i rachunkową.  

4. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy. 

5. Nadzór nad działalnością finansową Zarządu sprawuje Główny Księgowy.  

 

 

 

V. Postanowienia końcowe 
 

 

§ 5 
 

 

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 

 

§ 6 
 

      Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.   


