REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU
(tekst ujednolicony)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację Powiatowego
Zarządu Dróg w Nowym Targu.
§2
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, zwany dalej „Zarządem Dróg”, jest jednostką budżetową
Powiatu Nowotarskiego podległą Zarządowi Powiatu.
§3
Zarząd Dróg działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13 z późn. zm.),
9) uchwały Nr 20/IV/1999 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
10) uchwały

Nr

131/XIX/2004

Rady

Powiatu

Nowotarskiego

z

dnia

29

czerwca

2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych,

11) uchwały Nr 335/XLIV/2006 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Targu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 736, poz. 4436 z późn. zm.),
12) Regulaminu.
§4
Siedzibą Zarządu Dróg jest Miasto Nowy Targ.
§5
Zasięg działania Zarządu Dróg obejmuje drogi na obszarze Powiatu Nowotarskiego według wykazu
dróg stanowiącego z a ł ą c z n i k nr 1 do Regulaminu.
ROZDZIAŁ II
Przedmiot i zakres działania
§6
Przedmiotem działalności Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków:
1) zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Nowotarskiego,
2) organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych tj. Starosty Nowotarskiego,
3) organów wydających zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych tj.: zarządcy drogi –
Zarządu Powiatu Nowotarskiego i Starosty Nowotarskiego.
§7
Zarząd Dróg wykonuje swoje obowiązki w zakresie przewidzianym w szczególności w:
1) przepisach o których mowa w § 3 Regulaminu,
2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z późn. zm.),
3) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
1265),
4) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 647),
5) rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zm.),
6) rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

7) rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
8) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie
kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 z późn. zm.),
9) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
10) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
11) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582),
12) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania
informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach
mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583),
12a)rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia
2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz.451),
13) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca
2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 764),
14) innych przepisach szczególnych.
§8
Do zadań Zarządu Dróg należy w szczególności:
1) W zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, tj. w zakresie
kompetencji zarządcy drogi:
a)

opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych
planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,

b)

opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

c)

pełnienie funkcji inwestora w procesach budowlanym na drogach, o których mowa w § 5
Regulaminu, w tym m.in.:
-

składanie oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w pasie
drogowym na cele budowlane,

-

reprezentowanie i działanie w imieniu Zarządu Powiatu Nowotarskiego przed organami
administracji publicznej we wszystkich postępowaniach administracyjnych (również

w już się toczących), w których zarządca drogi pełni funkcję inwestora oraz
ustanawianie dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego dalszych pełnomocników,
d)

utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

e)

realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

f)

przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych
zadań na rzecz obronności kraju,

g)

koordynacja robót w pasie drogowym,

h)

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, lokalizację i przebudowę zjazdów (oraz
uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów) oraz wymierzanie i pobieranie opłat i kar
pieniężnych z tym związanych,

i)

prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz
udostępnianie ich uprawnionym organom,

j)

sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

k)

przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz
przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego,

l)

wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

m) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
n)

przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

o)

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,

p)

dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

q)

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

r)

nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg powiatowych i gospodarowanie nimi
w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

s)

nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w lit. r na potrzeby zarządzania drogami
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa, w tym pełnienie funkcji
inwestora w procesach budowlanym dotyczących tych nieruchomości tj. min. składanie
oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania tymi nieruchomościami na cele
budowlane,

t)

opiniowanie propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii i ustalenia przebiegu
dróg,

u)

opiniowanie ustalania stref płatnego parkowania i pobieranie opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach powiatowych w tych strefach,

v)

opiniowanie wprowadzania opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane
w ciągach dróg powiatowych oraz przeprawy promowe na drogach powiatowych
i pobieranie opłat z tego tytułu,

w) wykonywanie prawa do:
-

wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania
czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych,

-

urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie
przerwy w komunikacji na drodze powiatowej,

-

ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej zasłon
przeciwśnieżnych

i załatwianie roszczeń odszkodowawczych za szkody jakie ponieśli właściciele lub
użytkownicy gruntów w związku z wykonywaniem w/w prawa,
x)

oddawanie gruntów w pasie drogowym w najem, dzierżawę albo ich użyczanie, w drodze
umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, jak
również pobieranie z tytułu najmu lub dzierżawy opłat w wysokości ustalonej w umowie,

y)

występowanie z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości,
zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów,
w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy,

z)

sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,

aa) budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg powiatowych
z drogami niższej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym
oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tych
skrzyżowań,
bb) budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw
promowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej wraz z urządzeniami i instalacjami
oraz jednostkami przeprawowymi (promami),
cc) uzgadnianie warunków wykonania robót na terenie torowiska tramwajowego umieszczonego
w pasie drogowym,
dd) budowa lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w przypadku budowy lub przebudowy
tej drogi, jeżeli powoduje to zmianę dostępności drogi,
ee) przywracanie poprzedniego stanu lub dokonywanie zmian innej drogi transportu lądowego
lub urządzenia typu liniowego, w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu
jej przecięcia się z tymi obiektami lub urządzeniami powoduje naruszenie tych obiektów lub
urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu,
ff) uzgadnianie

zmiany

zagospodarowania

terenu

przyległego

do

pasa

drogowego,

w szczególności polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót

budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą,
gg) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w pasie terenu przeznaczonym w planach zagospodarowania przestrzennego,
pod przyszłą budowę dróg powiatowych,
hh) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w przypadku zajęcia go
bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu,
ii)

wyrażanie zgody lub odmowa wyrażenia zgody na przebudowę lub remont istniejących
w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową
lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie
zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi oraz uzgadnianie projektu budowlanego tych
obiektów lub urządzeń,

jj)

wydawanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub
urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

kk) lokalizowanie w pasie drogowym kanałów technologicznych, służących umieszczeniu
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w szczególności linii telekomunikacyjnych, ich
udostępnianie zainteresowanym podmiotom, pobieranie z tego tytułu opłat oraz powierzanie
wykonywania zadań związanych z zarządzaniem tymi kanałami innym podmiotom,
ll)

określanie warunków zajęcia pasa drogowego oraz warunków jego przywrócenia do stanu
poprzedniego w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie
drogowym, oraz ustalanie i pobieranie opłat i kar z tym związanych,

mm) uzgadnianie projektów budowlanych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanych w pasie
drogowym za zezwoleniem zarządcy drogi,
nn) określanie warunków oraz wydawanie zgody lub odmowy na umieszczanie nadziemnych
urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych,
oo) określanie warunków oraz wydawanie zgody lub odmowy na usytuowanie obiektów
budowlanych przy drogach,
pp) dokonywanie uzgodnień, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
qq) przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych z jednostkami samorządu
terytorialnego i innymi podmiotami dotyczących zadań wykonywanych przez Zarząd Dróg,
rr) kierowanie do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym porozumień w sprawie
wykonywania zadań publicznych z zakresu działania Zarządu Dróg zawieranych przez
Powiat Nowotarski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

ss) podejmowanie wszelkich czynności, a w szczególności kompletowanie wymaganej
dokumentacji i składanie oświadczeń woli, w celu nabycia w drodze administracyjnej
i cywilnoprawnej własności pasa drogowego,
tt)

wykonywanie zadań Powiatu Nowotarskiego – właściciela lub zarządzającego przystankami
komunikacyjnymi, w tym w szczególności:
-

wydawanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, odmawianie jej
wydania lub jej cofanie,

-

zawieranie umów w sprawie ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem
informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych,

uu) wykonywanie

innych

uprawnień

i

obowiązków

zarządcy

drogi

wynikających

w szczególności z przepisów, o których mowa w § 7 Regulaminu.
2) W zakresie kompetencji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
a)

rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji
ruchu,

b)

opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniające
wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

c)

przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,

d)

zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,

e)

przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,

f)

przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,

g)

opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,

h)

prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych
sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności
z zatwierdzoną organizacją ruchu,

i)

współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami
zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,

j)
3) W

wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
zakresie

kompetencji

organów

wydających

zezwolenia

na

przejazd

pojazdów

nienormatywnych tj.: Zarządu Powiatu Nowotarskiego i Starosty Nowotarskiego:
a)

wydawanie zezwoleń odpowiedniej kategorii na przejazd pojazdów nienormatywnych
i pobieranie opłat z tego tytułu,

b)

dokonywanie uzgodnień przejazdu pojazdów nienormatywnych,

c)

składanie zamówienia na blankiety zezwoleń, o których mowa w pkt a, i ich odbiór.

4) Zarząd Dróg może wykonywać także inne niż określone w pkt 1 – 3 obowiązki, na podstawie
upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego i Starostę Nowotarskiego.
ROZDZIAŁ III
Organizacja wewnętrzna

§9
Do wykonywania zadań, o których mowa w rozdziale II, tworzy się następujące stanowisk pracy
i komórki organizacyjne w Zarządzie Dróg:
1) dyrektor,
2) zastępca dyrektora,
3) dział finansowo – księgowo – administracyjny – 6 etatów,
4) stanowisko ds. obsługi prawnej (radca prawny) – 1 etat,
5) dział przygotowania inwestycji i uzgodnień – 11 etatów,
6) dział realizacji inwestycji i utrzymania – 18 etatów.
§ 10
1. Na czele Zarządu Dróg stoi dyrektor, którego zatrudnia Zarząd Powiatu i ustala jego
wynagrodzenie. Dyrektor Zarządu Dróg kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Zarządu Dróg, określonych ustawami oraz
Regulaminem.
2. Dyrektor i zastępca dyrektora załatwiają sprawy i podejmują czynności prawne, a w szczególności
wydają decyzje administracyjne, w zakresie o jakim mowa w § 6 i § 8 Regulaminu, na podstawie
odrębnych upoważnień udzielonych im przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego i Starostę
Nowotarskiego.
3. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni zastępca dyrektora. Zakres zastępstwa
sprawowanego przez zastępcę dyrektora rozciąga się na wszystkie czynności należące do
dyrektora.
4. Dyrektor Zarządu Dróg działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego, którzy są
wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.
5. Zastępcę dyrektora, głównego księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia dyrektor Zarządu
Dróg.
6. Zarząd Dróg działa według Schematu Organizacyjnego, który stanowi z a ł ą c z n i k nr 2 do
Regulaminu.
7. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy, o których mowa w § 9 Regulaminu, określają
zakresy czynności pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach.
8. Dyrektor Zarządu Dróg może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub
opiniodawczo-doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Zarządu Dróg,
przedstawiciele instytucji współpracujących z Zarządem Dróg oraz eksperci.
ROZDZIAŁ IV
Zasady gospodarki finansowej Zarządu Dróg

§ 11
Zarząd Dróg jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu
Nowotarskiego.
§ 12
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają przepisy dotyczące jednostek budżetowych
sektora finansów publicznych.
§ 13
Podstawą gospodarki finansowej Zarządu Dróg jest roczny plan dochodów i wydatków.
§ 14
Zarząd Dróg posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 15
Rachunkowość Zarządu Dróg prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
prowadzenia rachunkowości przez jednostki budżetowe sektora finansów publicznych.
§ 15a
Zarząd Dróg, w zakresie swojej działalności, pełni funkcję zamawiającego w rozumieniu przepisów
o zamówieniach publicznych.
ROZDZIAŁ V
Zasady wynagradzania i premiowania pracowników Zarządu Dróg
§ 16
Zasady wynagradzania i premiowania pracowników Zarządu Dróg ustalają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe
§ 17
Zmiana Regulaminu dokonywana będzie w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 18
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące
przepisy.

