
Uchwala Nr II/64/502/06 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia 26 czerwca 2006 roku 

w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Zarz ądowi Dróg w Ciechanowie. 

Na podstawie art. 238 ust. 3 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) i art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz ądzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 

Nadaje się  Statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ciechanowie w brzmieniu 
załącznika Nr 1 do uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

Przewodnićzący 
Rady Powiatu 

Zdzisław 

Em 



Załącznik Nr Ido uchwa ły 
Nr 11164/502/06 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia 26 czerwca 2006 r. 

Statut Powiatowego Zarz ądu Dróg w Ciechanowie 

1.Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, zwany dalej „Zarz ądem", jest 
samodzielną  budżetową  jednostką  organizacyjną  powiatu ciechanowskiego, 
utworzoną  do zarządu drogami powiatowymi. 
2. Siedzibą  Zarządu jest miasto Ciechanów. 

IM 
1.Zadaniem Zarządu jest budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona 
dróg powiatowych oraz budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona 
budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w ci ągu drogi 
powiatowej wraz z urz ądzeniami i instalacjami oraz jednostkami 
przeprawowymi (promami). 
2. Do Zarządu, jako zarządcy dróg powiatowych, w szczególno ści należy: 

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bie żące 
informowanie o tych planach organów w łaściwych do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

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

3) pełnienie funkcji inwestora, 
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów 

inżynierskich, urządzeń  zabezpieczaj ących ruch i innych urządzeń  
związanych z drog ą, 

5) realizacja zadań  w zakresie inżynierii ruchu, 
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz 

wykonywanie innych zadań  na rzecz obronno ści kraju, 
7) koordynacja robót w pasie drogowym, 
8) wydawanie zezwoleń  na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz 

pobieranie op łat i kar pieniężnych, 
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, 
10)sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich 
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, 
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11)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzgl ędnieniem 
ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
12)wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i 
zabezpieczaj ących, 
13)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich u żytkowników, 
14)przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym 
powstać  łub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 
15)wprowadzanie ograniczeń  lub zamykanie dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami ró żnej 
kategorii, gdy występuje bezpo średnie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub 
mienia, 
16)dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
17)utrzymywanie zieleni przydro żnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew 
oraz krzewów, 
18)nabywanie nieruchomo ści pod pasy drogowe dróg publicznych i 
gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomo ści, 
19)nabywanie nieruchomo ści innych niż  wymienione w pkt 18 na potrzeby 
zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich 
prawa. 

3. Zarząd ma prawo do: 
1) wstępu na grunty przyleg łe do pasa drogowego, je żeli jest to niezbędne do 

wykonywania czynno ści związanych z utrzymaniem i ochron ą  dróg, 
2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyleg łe do pasa 

drogowego w razie przerw w komunikacji na drodze, 
3) ustawiania na gruntach przyleg łych do pasa drogowego zas łon 

przeciwśnieżnych. 

* 3  
1.Zarządem kieruje kierownik zatrudniany przez Zarz ąd Powiatu 
Ciechanowskiego. 
2. Kierownik Zarządu na podstawie upoważnienia załatwia sprawy w imieniu 
zarządcy dróg powiatowych, w szczególno ści w drodze decyzji 
administracyjnych. 
3. Kierownik Zarządu jest zwierzchnikiem s łużbowym pracowników Zarządu. 
4. Kierownik Zarządu kieruje Zarządem i odpowiada za realizacj ę  jego zadań  
statutowych. 

* 4  
Szczegółową  organizacj ę  i zasady funkcjonowania Zarządu okre śla Regulamin 
Organizacyjny uchwalany przez Zarz ąd Powiatu. 
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* 5  

1.Zarząd prowadzi gospodark ę  finansową  na zasadach okre ślonych w ustawie o 
finansach publicznych, ustawie o rachunkowo ści i przepisach wykonawczych. 
2. Podstawą  gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy 
obejmujący dochody i wydatki. 
3. Zarząd pokrywa swoje wydatki bezpo średnio z budżetu powiatu, a pobrane 
dochody odprowadza na rachunek dochodów bud żetu powiatu. 
4. Zarząd prowadzi rachunkowo ść  i sprawozdawczo ść  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. 

*6 
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj ą  zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa. 
2. Zmiany treści Statutu dokonywane s ą  w trybie przewidzianym do jego 
uchwalenia. 



Załącznik Nr 2 do uchwały 
Nr II/64/502/06 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia 26 czerwca 2006 r. 

Uzasadnienie 
uchwa ły w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarz ądowi  Dróg 
w Ciechanowie. 

Zgodnie z art. 238 ust. 3 w zwi ązku z art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.) jednostkom budżetowym nie posiadającym statutów organy stanowi ące 
jednostek samorządy terytorialnego nadaj ą  statuty w terminie 6 miesi ęcy od dnia 
wej ścia w życie ustawy. 
Powyższe uzasadnia podj ęcie uchwały w tym przedmiocie. 

S T A R Q.ą  i 


