
UCHWAŁA NR 85/XVI/2012

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni

Na  podstawie  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

uchwala się Statut Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.

STATUT

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG WE WRZEŚNI

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1.Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni zwany dalej „PZD” działa w szczególności na 

podstawie:

1. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. 

nr 19, poz. 115 ze zm.);

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 

ze zm.);

3.  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (tekst  jednolity  

Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.).

2. Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego, 

która wykonuje zadania zarządcy dróg powiatowych położonych na obszarze powiatu 

wrzesińskiego.

Rozdział II
Zakres i przedmiot działania

§ 2. PZD obejmuje swym zakresem działania drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg 

powiatowych zlokalizowane na obszarze administracyjnym powiatu wrzesińskiego, 

składającym się z gmin: Kołaczkowo, Nekla, Miłosław, Pyzdry i Września.

§ 3. Siedzibą PZD jest miasto Września.



§ 4. Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni jest wykonywanie 

obowiązków zarządcy dróg powiatowych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, 

a w szczególności:

1. opracowanie  projektów  planów  rozwoju  sieci  drogowej,  oraz  bieżące  informacje  

o  tych  planach  organów  właściwych  do  sporządzania  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego,

2. opracowanie  projektów  planów  rzeczowych  i  finansowania  budowy,  przebudowy, 

utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,

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. 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  zgody  na  zjazdy  z  dróg  oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9.  prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów 

i promów oraz udostępnienie 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  obiektów  inżynierskich  oraz 

przepraw  promowych,  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 w ramach posiadanego do nich prawa.

Rozdział III
Organizacja PZD

§ 5. Organizacje i zasady funkcjonowania PZD określa Regulamin Organizacyjny uchwalony 

przez Zarząd Powiatu.

§ 6. PZD kieruje Dyrektor.

§ 7. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

§  8.  Dyrektor  PZD wykonuje  wszystkie  czynności  wynikające  ze  stosunku  pracy  wobec 

pracowników PZD.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa PZD

§ 9.1. PZD jako budżetowa jednostka organizacyjna finansowana jest z budżetu powiatu.

2. PZD prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu rocznego 

planu finansowego.

3.  PZD  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z  ustawy  

o  finansach  publicznych  oraz  według  klasyfikacji  dochodów  i  wydatków  budżetowych 

obowiązujących w jednostkach budżetowych.

4. Księgowość PZD prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont zgodny z przepisami 

odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

5. PZD posiada własne rachunki bankowe.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10.1.  Bezpośredni nadzór nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg sprawuje Zarząd 

Powiatu.

2. PZD wyposażony jest w mienie niezbędne dla wykonania statutowych zadań.

3. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr 284/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 

2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

(Dz.  U.  nr  157,  poz.  1240  ze  zm.)  jednostka  budżetowa  działa  na  podstawie  statutu 

określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. W wyniku zmian 

w wyżej  cyt.  ustawie  o finansach publicznych  wystąpiła  konieczność  uchwalenia  nowego 

Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.


