STATUT
Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gd.

§1
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gd.. zwany dalej „Zarządem Dróg" jest
powiatowa jednostką budŜetowa.
2. Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Starogard Gd.
§2
Zarząd Dróg działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 ze zm.)
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
3. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 204 poz.
2086 ze zm.)
4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005r. Nr 108
poz. 908 ze zm.)
5. uchwały nr V/21/99 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie
powołania powiatowych jednostek budŜetowych.

§3
1. Przedmiotem działalności : Zarządu Dróg jest realizacja określonych ustawami zadań
publicznych oraz zadań wynikających z umów, porozumień i uchwał organów
powiatu.
2. Do podstawowych zadań Zarządu Dróg naleŜy:
a) opracowywanie projektów planów sieci drogowej
b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania, ochrony
dróg oraz obiektów mostowych.
c) pełnienie funkcji inwestora.
d) utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów mostowych, urządzeń
zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogą.
e) realizacja zadań w zakresie inŜynierii ruchu.
f) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz
wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju.
g) koordynacja robót w pasie drogowym.
h) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, oraz na zjazdy z dróg. na
przejazdy po drogach publicznych z ładunkiem lub ładunku o masie, naciskach
osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach oraz pobieranie opłat i kar pienięŜnych.
i ) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
j) przeprowadzanie okresowych kontroli dróg i obiektów mostowych.
k) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i
zabezpieczających przeciwdziałanie niszczenia dróg przez ich uŜytkowników

l) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobraŜeniom środowiska mogącym
powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
m) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów
mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie
zagroŜenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
n) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
o) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni
w pasie drogowym poza terenem zabudowanym,
3. Zarząd Dróg jest upowaŜniony do:
a) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeŜeli jest to niezbędne do
wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochrona dróg,
b) urządzenia, czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego
w czasie przerwy komunikacji na drodze,
c) ustawienia na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon
§4
1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora Zarządu Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Starogardzkiego.
§5
l . Zarząd Dróg realizuje swoje zadania. statutowe poprzez komórki organizacyjne i
samodzielne stanowiska.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zarządu Dróg określa regulamin organizacyjny
uchwalany przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego.
§6
1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje Dyrektor.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Starosta Starogardzki.

Działalność Zarządu Dróg finansowana jest z BudŜetu Powiatu Starogardzkiego.

