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Rady Powiatu w Radziejowie 

z dnia 29 czerwca 2006 r.  

  

 

 

 

 

STATUT 

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  

W RADZIEJOWIE 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA  

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE 

 

  § 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie zwany dalej Zarządem działa  

na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 204,  

poz. 2086, z późn. zm.); 

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

poz. 1592, 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. Nr 156,  

poz. 1027);  

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,  

z późn. zm.). 

 



ROZDZIAŁ 2 

SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA 
 

  § 2.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie jest jednostką organizacyjną, 

finansowaną z budżetu Powiatu Radziejowskiego, wykonującą zadania Zarządu Powiatu, 

określone przepisami prawa, będącego zarządcą dróg powiatowych. 

2. Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych mieści się w Radziejowie przy ul. Kościuszki 

20/22. 

Terenem działania Zarządu jest Powiat Radziejowski obejmujący gminne jednostki 

samorządowe: 

Miasto Radziejów, 

Miasto i Gmina Piotrków Kuj., 

Gmina Bytoń, 

Gmina Dobre, 

Gmina Osięciny, 

Gmina Radziejów, 

Gmina Topólka. 

 § 3. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Zarząd Powiatu Radziejowskiego.  

 

ROZDZIAŁ 3 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 

 

§ 4.1. Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg 

powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a mianowicie: 

1) opracowanie projektów planów sieci drogowej; 

2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz 

obiektów mostowych; 

3) pełnienie funkcji inwestora; 

4) utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 

ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

6) przygotowywanie 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, na zjazdy z dróg, na przejazdy  

po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi 

lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych; 

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych; 

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych; 

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) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla 

ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa osób lub mienia; 

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 

16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie 

drogowym poza obszarami zabudowanymi; 

17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie 

organu zarządzającego drogą. 

2. Zarząd jest również upoważniony do: 

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania 

czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 

2) urządzenia czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie 

przerwy komunikacji na drodze; 

3) ustawienia na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. 

3. Pełnienie innych zadań w zakresie drogownictwa na podstawie umów cywilnych. 

 

ROZDZIAŁ 4 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDU 

 

§ 5.1. Zarządem Dróg Powiatowych kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Radziejowskiego. 



 § 6.1. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg Powiatowych, odpowiada za 

całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 2. Dyrektor Zarządu wykonuje obowiązki związane z zarządzaniem drogami 

powiatowymi przy pomocy kierowanej przez siebie jednostki, zgodnie z przepisami ustawy  

o drogach publicznych oraz związanych z nią aktami wykonawczymi oraz wydaje decyzje 

administracyjne na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu upoważnienia. 

 3. Dyrektor zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Zarządu. 

 4. Dyrektor Zarządu może upoważnić pracowników Zarządu do załatwiania spraw  

w jego imieniu, z wyłączeniem wydawania decyzji z upoważnienia Zarządu Powiatu. 

§ 7. Zarząd wypełnia swoje statutowe funkcje poprzez zatrudnionych w nim 

pracowników. 

§ 8.1. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek 

organizacyjnych oraz podział czynności osób zajmujących kierownicze, samodzielne 

stanowiska i pracowników określa regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych  

w Radziejowie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 

2. Regulamin organizacyjny ustala i nadaje dyrektor Zarządu. 

§ 9.1. Majątkiem Zarządu Dróg Powiatowych jest mienie przekazane przez Powiat. 

2. Zarząd działa w formie jednostki budżetowej. 

3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków. 

4. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). 

 

ROZDZIAŁ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10.1. Zarząd stosuje odpowiednio instrukcję kancelaryjną obowiązującą organy 

Powiatu. 

2. Zarząd używa pieczęci nagłówkowej o treści: 

 „Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów,  

tel./fax (054) 285-35-01”. 

3. Zmiany w statucie następują w trybie właściwym do jego uchwalenia. 


