
REGULAMIN   ORGANIZACYJNY 
 

Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

1.  Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie zwany dalej Zarządem działa od   
      dnia 01.01.1999 r. na podstawie: 
  a/ Ustawy z dnia  21 marca 1985 r.  o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 14  
      z późn. zm.). 
  b/ Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,    
      poz. 578). 
  c/ Rozporządzenia Ministra  i Gospodarki Morskiej z dna 14 grudnia 1998 r.  
      (Dz. U. Nr 156, poz. 1027 – załącznik Nr 1 poz. II pkt 11).  
 

§ 2. 
 
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie jest jednostką budżetową,   

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. Wyzwolenia 63. 

3. 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. 

 
II.       Przedmiot działania 
 

§ 3. 
 

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. 
 
III. Struktura organizacyjna Zarządu 



 
§ 4. 

 
1. Zarządem Dróg Powiatowych kieruje dyrektor. 
2. Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Radziejowskiego. 
3. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg Powiatowych, odpowiada za 

całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
4. 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. 
5. Dyrektor zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Zarządu. 
6. Dyrektor Zarządu może upoważnić pracowników Zarządu do załatwiania 

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

 
§ 5. 

 
Zarząd wypełnia swoje statutowe funkcje poprzez zatrudnionych w nim 
pracowników. 
 

§ 6. 
 
1. W skład Zarządu Dróg Powiatowych wchodzą następujące komórki: 

( Załącznik Nr 1) 
1.Dział Techniczny, 
2.Dział Finansowo-Księgowy 

2. Na czele działu stoi kierownik działu, który kieruje sprawami przy pomocy   
     zatrudnionych pracowników. 
3. Kierownika działu powołuje, odwołuje i awansuje dyrektor Zarządu. 

 
§ 7. 

 
1. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres komórek organizacyjnych   
     oraz podział czynności osób zajmujących kierownicze, samodzielne   
     stanowiska i pracowników określa regulamin wewnętrzny Zarządu Dróg   
     Powiatowych w Radziejowie.  
2. Regulamin wewnętrzny ustala i nadaje dyrektor Zarządu. 
3. Spory kompetencyjne pomiędzy działami rozstrzyga dyrektor Zarządu. 

 
IV. Gospodarka finansowa  Zarządu 
 



§ 8. 
 
1. Działalność Zarządu Dróg Powiatowych finansowana jest z budżetu powiatu   

radziejowskiego. 
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo-finansowy na okres   
     roku kalendarzowego. 
3. Księgowość Zarządu jest prowadzona według planu kont dla jednostek   
     budżetowych. 

 
V. Mienie Zarządu Dróg Powiatowych 
 

§ 9. 
 

1. Majątkiem Zarządu Dróg Powiatowych jest mienie przekazane przez  
     Starostę Powiatu. 
2. Za gospodarowanie przekazanym mieniem odpowiedzialny jest dyrektor   
     Zarządu. 

 
VI. Bezpośredni nadzór nad Zarządem 
 

§ 10. 
 

1. Zarząd Powiatu: 
 a/ przyjmuje kierunki działania Zarządu, 
 b/ dokonuje okresowej oceny działalności Zarządu pod kątem wypełniania   
     przez niego ustalonych zadań,  
 c/ zatwierdza roczny plan rzeczowo-finansowy Zarządu Dróg Powiatowych,   
     który stanowi podstawę gospodarki finansowej. 

 
VII. Postanowienia końcowe 
 

§ 11. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym 
znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 
 

§ 12. 
 
Regulamin organizacyjny uchwala oraz zmiany dokonuje Zarząd Powiatu 
Radziejowskiego. 

 
§ 13. 

 



Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
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