STATUT
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, zwany dalej "Zarządem" jest powiatową
jednostką organizacyjną.
Rozdział 2.
Nazwa i siedziba
§ 2.
1. Nazwa jednostki organizacyjnej brzmi:
"Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie".
2. Siedzibą Zarządu jest miasto w Dzierżoniowie, ul. Garbarska 2.
3. Terenem działania Zarządu jest teren Powiatu Dzierżoniowskiego.

Rozdział 3.
Przedmiot i zakres działania
§ 3.
Przedmiotem działania Zarządu jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie:
1. Opracowania projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz
obiektów mostowych;
2. Opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej;
3. pełnienia funkcji inwestora;
4. Utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5. Realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6. Koordynacji robót w pasie drogowym;
7. Przygotowywania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie
innych zadań na rzecz obronności kraju;
8. Wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy
po drogach publicznych o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości
określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
9a. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich do GDDKiA;
10. Przeprowadzania kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
10a. Badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
11. Wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
12. Przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13. Przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14. Wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla
ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub
mienia;
15. Dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16. Sadzenia, utrzymywania, usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie
drogowym poza obszarem zabudowanym;
17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie
organu zarządzającego drogą;
18. Zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa
w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych.
§ 4.
W celu realizacji zadań Zarząd współpracuje z organami administracji rządowej,
samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
Rozdział 4.
§ 5.
1. Zarządem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia
Zarząd Powiatu.
2. Strukturę organizacyjną Zarządu określa "Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg
Powiatowych w Dzierżoniowie".
3. Dyrektor Zarządu odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz
prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.
4. Dyrektor Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
pracowników Zarządu.
Rozdział 5.
§ 6.
1. Działalność Zarządu finansowana jest z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo - finansowy ustalony na okres roku
kalendarzowego i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
3. Dyrektor Zarządu opracowuje projekt planu finansowego na dany rok i projekty jego
zmian, realizuje wykonanie planu oraz zapewnia sprawozdawczość finansową i ewidencję
rachunkową.
4. Granice umocowania Dyrektora Zarządu w zakresie gospodarowania powierzonym
mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi określają przepisy ustawy o finansach
publicznych, ustawy o rachunkowości, uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w
sprawach budżetu Powiatu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu.
Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością Zarządu
§ 7.
Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg Powiatowych sprawuje Zarząd Powiatu.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 8.
Zmian statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 10.
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

