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Uchwała nr 17512017 	 ł7 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

z dnia 19 grudnia 2017 r, 	 Ą 	- 

! 

W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Clechanowie 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz ądzie powiatowym 

(Dz. U. Z 2017r., poz. 1668), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwale, 

co następuje: 

Uchwale się  Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarz ądu Dróg w Ciechanowie. w brzmieniu 

załącznika do uchwa ły. 

Tracą  moc: 

1) uchwa ła Nr 5312008 Zarządu Powtu Ciechanowskiego z dnia 6 maja 2008r. 

W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarz ądu Dróg w Ciechanowie 

2) uchwa ła Nr 14112012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2012r. zmieniaj ą ca 

uchwałę  Nr 5312008 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

W"konanie uchwa ły powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

Uchwa ła wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Członkowie Zarządu Powiatu. 

1. S ławomir Morawski - Starosta Ciechanowski 

2. Andrzej Pawłowski Wicestarosta 

	

„ Włodzimierz Fetli ński - cz łonek 	 72t" 
4.. Ewa Mucha 	- członek 

„ Wojciech Rykowski - cz łonek 



Załącznik do uchwa ły nr 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 
2a"1 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
o 

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG 

W CIECHANOWIE 



Rozdzia ł  I 

Postanowienia ogó łne 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, zwany dalej Zarz ądem działa na podstawie: 
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym. 
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pub ścznych. 
3. Uchwały Nr 113117199 z dnia 15 stycznia 1999r. Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 
4. Uchwały nr 1/64/502106 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie Statutu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

Regulamin organizacyjny Zarządu zwany dalej .regulaminem okrea: 
1) Strukturę  organizacyjną  Zarządu, 
2) Szczegółuwy zakres działania Zarządu, 
3) Zakresy działania poszczególnych dzia łów i stanowisk Zarządu, 
4) Zasady działania Obwodów Drogowych. 

1. Siedzibą  Zarządu jest miasto Ciechanów, ul. Leśna 30, Ul. Mazowiecka 7, ul. Sienkiewicza 35, 
ul. 17 Stycznia 7. 

2. W skład Zarządu wchodzą : 
1) działy oraz stanowiska wg schematu organizacyjnego Zarz ądu stanowiącego załącznik do 

regulaminu, 
2) służba drogowa. 

1. Zarząd drogami powiatowymi Zarząd Powiatu Ciechanowskiego wykonuje przy pomocy zarz ądu. 
2. Zarząd jest samodzielną  budżetową  jednostką  organizacyjną  powiatu ciechanowskiego, utworzon ą  

przez Radę  Powiatu Ciechanowskiego. 
3. Zarząd obejmuje swym zakresem dzia łania: 

1) miasto Ciechanów, 
2) miasto i gminę  Glinojeek, 
2) gminy: Ciechanów, Reguin, Glinojeek, Golymin, SO ńSk, Grudusk, Ojrzeń, Oprnogóra. 

4. Zarząd pełni funkcję  zarządcy dróg powiatowych oraz zarządza ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych. 

Rozdział  II 

Kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg 

klL 

1. Zarządem kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez Zarz ąd Powiatu Ciechanowskiego. 
2. Kierownik Zarządu na podstawie upoważnienia załatwia sprawy w imieniu zarządcy dróg 

powiatowych, w szczególności 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. 

Kierownik Zarządu: 
1) wykonuje zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, określone w przepisach 

szczególnych. 
2) reprezentuje Zarząd na zewnątrz, 
3) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwi ązanych z funkcjonowaniem Zarz ądu i wydaje w tym 

zakresie polecenia służbowe podległym pracownikom, 
4) odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prawid łowe działanie kontroli wewnętrznej, a także należyte 

wykorzystanie wyników kontroli. 



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

3) pekiienie funkcji inwestora, 
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów in żynierskich, urządzeń  

zabezp.aczaiących ruch i innych urządzeń  związanych z drogą , 
5) realizacja zada ń  w zakresie inżynierii mchu, 
8) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zada ń  na 

rzecz obronności kraju, 
7) kooRlynacja robót w pasie drogowym, 
8) wydawanie zezwoleń  na za ęCie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opiat i kar 

eniężnych, 
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udost ępnianie ich na żądanie 

uprawnionym organom, 
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in żynierskich, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
11) wykonywanie robót interwencyjnych,robót utrzymaniowych i zabezpieczających przeciwdziałanie 

niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 
12)przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać  lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 
13) wprowadzanie ograniczeń  lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu 

oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategoru, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa osób łub mienia, 

14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
15) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, 
16) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach 

posiadanego prawa do tych nieruchomości, 
17) nabywanie nieruchomości innych niż  wymienione w pkt. 16 na potrzeby zarz ądzania drogami 

i gospoda.owanie flITU W ramach posiadanego do nich prawa. 
18) sporządzanie informacj o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. 
3. Zarząd ma prawo do: 

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania 
czynności związanych z utrzymaniem i ochron ą  dróg, 

2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyleg łe do pasa drogowego w razie przeiw w 
komunłkac# na drodze, 

3) ustawiania na gruntach przyleg łych do pasa drogowego zasłón przeciwśnieżnych. 
4. Statutowe zadania Zarz ąd wykonuje poprzez komórki organizacyjne. 

Rozdział  IV 

H 	Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Zarządu 
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Dział  finansowo-księgowy składa się  z następujących stanowisk: 
1) Główny księgowy, 

2) stanowisko ds. finansowo-księgowych, 

3) stanowisko ds. kadr, wynagradzania I spraw socjalnych. 
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Do zadań  Głównego Księgowego i stanowiska ds. finansowo-ksi ęgowych należą  zadania wynikające z art. 
45 ust. 1 ustawy ofinansach publicznych a w szczególno ści: 

1) prowadzenia rachunkowo ści jednostki, 
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym. 
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotycz ących operacji 

gospodamzych I finansowych. 
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Do zadań  stanowiska ds. kadr i wynagradzania należy w szczególności: 
1) sporządzanie list płac i zasiłków oraz naliczanie składek ZUS, podatków wraz z rozliczeniem się  



p()j bazpośrednun nadzorem Kierownika zarządu pozostają : 
1) zastępca Kierownika Zarządu. 
2) Główny Księgowy. 
3) stanowisko ds, zamówień  publicznych. 
4) Kierownik Dzia łu Technicznego. 
5) stanowisko ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej zarz ądu. 
6) stanowisko radcy prawnego. 

1. Pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Kierownika Zarządu pozostaje służba drogowa. 
2. Zastępca Kierownika Zarządu: 

1) kieruje określoną  grupą  spraw. wynikającą  z powierzonego mu zakresu dzia łania, 
2) koonlynuje prace podległych komórek oraz nadzoruje wykonania ich zada ń . 

3. Zastępca Kierownika Zarządu organizuje pracę  w podległych sobie komórkach zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnym, i instrukcjami, poleceniami Kierownika Zarz ądu oraz 
kontroluje jej przebieg. 

1. Komórkami organizacyjnymi Zarz ądu kierują : 
1) Działem finansowo-księgowym - Główny Ksłęgowy, 
2) Działem Technicznym - Kierownik dzia łu, 
3) Służbą  drogową  - kierownicy obwodów. 

2. Kierownicy dzia łów i służby drogowej organizują  pracę  w podległych im komórkach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi i instrukcjami, poleceniami kierownictwa Zarz ądu oraz 
kontrolują  jej przebieg. 

3. Obsługa techniczna, administracyjna i finansowa wspó łdziałają  ze sobą  oraz przekazuj ą  prawidlowe 
i rzetelne infonnacje z zakresu swoich kompetencji. 
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1. Do obowiązków pracowników należy wykonywanie powierzonych zada ń  zgodnie z zakresami 
czynności, obowiązującymi przepisami oraz otrzyTnanymi wytycznymi I poleceniami s łużbowymi. 

2. Status prawny pracowników, zasady ich wynagradzania określają  odrębne przepisy. 
3. Wszystkie czynności z zakresu prawa pracy za Zarząd jako pracodawcę  samorządowego dokonuje 

Kierownik Zarządu. 
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1. Oświadczenia woli w sprawach maj ątkowych w imieniu Zarządu skiada jednoosobowo Kierownik 
Zarządu. 

2. Jeśli czynność  prawna może spowodować  powstanie zobowiązań  majątkowych, do jej skuteczno ści 
potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego. 

3. Wczasie nieobecności kierownika Zarządu zastępuje go zastępca kierownika Zarz ądu tub inny 
pracownik jednostki na podstawie pisemnego upowa żnienia, 

12 

Strukturę  organizacyjną  Powiatowego Zarządu  Dróg przedstawia za łącznik do niniejszego regulaminu. 

Rozdział  IH 

szczegółowy zakres dzia łania Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

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 aąiju drogi powiatowej wraz z urządzen.arru i instalacjami oraz jednostkami 
przeprawowymi (promami). 

2. Do Zarządu, jako zarzcy dróg powiatowych „ w szczególno ści należy: 
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bie żące informowanie o tych 

planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 



z odpowiednimi urzędami, 
2> prowadzenie dokumentacji w zakresie wynagradzania pracowników i spraw emerytalno-rentowych 

oraz spraw socjalnych, 

3) sporządzanie meldunków i sprawozda ń  oraz kontrola wykonania planu funduszu wynagrodze ń , 
4) prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu ŚWadCZCń  Socjalnych, 
5) prowadzenie spraw osobowych pracowników. 
8) prowadzenie dolwmeiitacji w zakresie przyjmowania i zwalniania pracowników, 
7) prowadzenie ewidencji czasu pracy i kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, 
8) prowadzenie działali w kierunku podnoszenia przez pracowników kwal~ zawodowych. 
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Do zadań  stanowiska ds. zamówień  publicznych w szczególno ści należy: 
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań  o udzielenie zamówień  publicznych zgodnie 

z ustawą  Prawo zamówie ń  publicznych. 
2) prowadzenie Spraw związanych z przygotowaniem, realizacj ą  i rozstrzyganiem postępowań  

przetargowych, 
3) uczestniczenie w pracach koniiji przetargowych i dokumentowanie czynno ści tej korniej oraz 

przebiegu postępowania, 
4) sporządzanie instrukcji dla oferentów w celu przeprowadzenia zamówie ń publicznych dla zadan 

w zakresie utrzymania oraz budowy dróg, obiektów mostowych, budynków i budowli, 
5) publikacja ogłoszeń  w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, 

Dzieiinu Urzędowym UE. Biuletynie Zamówień  Publicznych oraz na stronie imemetowej 
www.pzdciechanow.yl, 

6) przygotowywanie zarządzeń  w zakresie zamówień  publicznych, 
7) archiwizacja dokumentacji przetargowej zgodnie z instrukcj ą  kancetaryjną, 
8) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zamówień  publicznych, 
9) prowadzenie rejestru umów, 
10) prowadzenie rejestru zamówień  publicznych. 
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Do zadań  stanowiska ds. obsługi organizacyjno - administracyjnej zarządu należy w szczególności: 
1) obsługa admwus*racyjno - biurowa Zarządu, 
2) adninistrowanie lokalami biurowymi, zabezpieczanie pomieszcze ń  i mienia Zarządu, 
3) prowadzenie ewidencji mienia ruchomego, 
4) zaopatrywanie w materia ły biurowe, prowadzenie magazynu i kartoteki ilościowej, 
5) prowadzenie negocjacji z w łaścicielani i przygotowanie dokumentacji dotycz ącej nabywania gruntów 

pod drogi, 
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną  środowiska, 
7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 
8) prowadzenie ewidencji budynków i okresowych przegl ądów. 
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Do zadań  na stanowisku radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej, w szczególno ści: 
1) udzielanie porad prawnych, 
2) sporządzanie opinii prawnych, 
3) opracowywanie projektów aktów prawnych, 
4) występowanie przed sądami i urzędami. 
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1. Na dział  techniczny składają  się : 
1) Kierownik dzia łu, 
2) stanowisko ds. inwestycji i bezpiecze ństwa ruchu, 
3) stanowisko ds. utrzymania zieleni przydrożnej, inżynierii ruchu oraz bhp, 
4) stanowisko ds. ochrony i utrzymania pasa drogowego, 
5) stanowisko ds. utrzymania dróg I obiektów mostowych, 
6) stanowisko ds. obsługi technicznej obwodów drogowych. 

2. Kierownik działu technkznego organizuje pracę  w podległej sobie 	komórce zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi I instrukcjami, poleceniami Kierownika Zarz ądu i jego 
zastępcy oraz kontroluje jej przebieg. 

3. Do zadań  stanowiska Kierownika działu technicznego należy w szczególności: 
1) przygotowanie projektów rocznych I wieloletnich planów rozwoju sieci drogowej oraz 

sporządzanie infolTnaqio tych planach, 



2) przygotoWyWaflJe do reatizaqi zada ń  inwestycyjnych w zakresie doku~ntacii technicznej, źródła 
iwielkości finansowania, harmonogramu reahzaqs oraz cz ęści technicznej doku(nentacji 
przetargowej, 

3) określanie warunków technicznych dokumentacji projektowych, sprawdzanie kompletno ści 
dokumentacji pod wzgl ędem technicznym i formalnym oraz zgodno ści z umową  i specyfikacją  
istotnych warunków zamówienia, 

4) wspókiziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie pozyskiwania materia łów 
i przygotowywania wniosków o dofinansowanie wybranych inwestycji drogowych wytypowanych 
do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz innych zewn ętrznych źródeł  finansowania, 

5) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do umów o dofinansowanie prqektów i aneksów do 
tych umów 

8) udział  w realizacji zada ń  współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych źródeł  
zewnętrznych, 

7) współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, 
8) monitorowanie bieżących zmian w aktach prawnych i dokumentach dotycz ących procedur 

związanych z uzyskiwaniem funduszy strukturalnych oraz innych źródeł  finansowania, 
9) współpraca w przygotowywaniu planów operacyjnych i koordynacja zada ń  przy zimowym 

utrzymaniu dróg oraz pe łoienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg, 
1() przygo(ow)wanie dokumentów do wniosków o pozwolenie na budow ę  oraz zgłoszeń  

dotyczących budowy i przebudowy obiektów dróg i mostów, obiektów kubaturowych, 
11) sporządzanie sprawozdawczo ści z zakresu wykonywanych zadań  na drogach. 
12) udział  w naradach koordynacyjnych Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci 

Uzbrojenia Terenu. 
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Do zada ń  stanowiska ds. inwestycji i bezpiecze ństwa ruchu należy w szczególności: 
1) wykonywanie okresowych przeglądów dróg pod względem ich stanu technicznego, bezpiecze ństwa 

ruchu drogowego i pomiarów ruchu. 
2) ocena merytoryczna i opiniowanie projektów organizacji ruchu w tym projektów Mn~ 

ś tfnej 
3) kontrola oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym pod względem zgodności 

z projektami organizacji mchu, 
4) opracowanie i aktualizacja projekt6w stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych, 
5) współpraca w zakresie opracowania planów rozwoju powiatowej sieci drogowej, planów jej 

Inansowariia, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów in żynierskich, 
8) pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 
7) przygoiowariie i weryfikacja szczegó łowych specyfikacji technicznych dla procedury zamówień  

publicznych w zakresie remontów, przebudów oraz bie żącego utrzymania dróg i obiektów 
inżynierskich, 

8) przygotowanie za łożeń  technicznych dla planowanych projektów remontów i przebudów dróg, 
9) udział  w odbiorach zakończonych inwestycji i remontów dróg, 
10) przygotowanie dokumentacji w zakresie uzyskania pozwole ń  na budowę, zgłoszeń  rozpoczęcia 

robót i przekazania obiektu do użytkowania, 
11) uczestniczeiue w pracach komisji dokonujących przeglądów stanu technicznego i oznakowania dróg 

powiatowych i gminnych, 
12) współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie wydawania zezwole ń  na przejazdy pojazdów 

nienonnalywnycti, 
13) opiniowanie i wytyczanie tras pielgrzymek odbywających się  po drogach powiatowych i gminnych, 
14) współpraca w przygolowywa*s planów operacyjnych i koordynacja zada ń  przy zimowym 

utrzymanie dróg oraz pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg, 
15) udział  w pracach komisji przetargowej i odbioru robót, 
18) współpraca z jednostkami PKP w zakresie bezpiecze ństwa ruchu na skrzyżowaniach dróg 

powiatowych i gminnych z liniami kolejowymi. 
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Do zada ń  sL-inu,.„is utrzymania zieleni przydrożnej, inżynierii mchu oraz bhp, nale ży w szczególności: 
1) opwywnie planów wycinki drzew i krzewów oraz planów nasadzeń  zieleni przydrożnej 

i w"póktziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej, 
2) przygotowywanie szczegó łowych specyfikacji technicznych dla przeprowadzenia procedury 

prz"tanjowej w zakresie gospodarki zielenią  przydrożną , 
3) W iywnir" obowiązków w zakresie bhp. I p.po ż  przewidzianych w Rozporządzeniu Rady 

.finistrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 



z 1997r. nr  109 poz. 704 z póżn. Zmianami), 
4) uczestniczenie w pracach komisji dokonuj ących przeglądów stanu technicznego i oznakowania 

dróg powiatowych i gminnych, 
5) uczestniczenie w pracach komisji odbioru oznakowania robót na drogach oraz kontroli 

prowadzonych robót i sta łej organizaq ruchu na drogach powiatowych, 
6) współuczestnictwo przy okre ślaniu potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie in żyniern ruchu, 
7) prowadzenie spraw związanych z lekahzaqą  przystanków autobusowych, zatok i parkingów, jak 

również  urządzeń  nie związanych z ruchem drogowym a lokalizowanych w otoczeniu dróg, 
8> współpraca z jednostkami PKP w zakresie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach dróg 

powiatowych i gminnych z halami kolejowymi. 
9) uczestniczenie w pracach wykonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
10) współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie wydawania zezwoleń  na przejazdy pojazdów 

nienormatywnych. 
11) współpraca w przygotowywaniu planów operacyjnych i kooniynaqa zada ń  przy zimowym 

utrzymaniu dróg oraz potnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg, 
12) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami mienia ruchomego i nieruchomego, 
13) prowadzenie spraw związanych z wnioskami odszkodowawczymi za zdarzenia powsta łe w pasie 

drogowym, 
14) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz postulatów w zakresie prowadzonych spraw oraz 

formułowanie projektów odpowiedzi, 
15) ocena projektów Organizacji ruchu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. 
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Do zadań  stannska d/s ochrony i utrzymania pasa drogowego należy w szczególności: 
1) przygotowywanie zezwole ń  oraz nahczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, 
2) oprorowywanie decyzji administracyjnych dotycz ących umieszczenia w pasie drogowym 

urz20 	nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, 
3) uzgadrnunie dokumentacji, lokalizowanie urządzeń  obcych przy drogach powiatowych, 
4) przygotowywanie i opracowywanie zezwoleń  na budowę  i przebudowę  zjazdów, 
5) współpraca w zakresie przygotowania wniosków o pozwolenia na budowę , zgłoszeń  dotyczących 

budowy i przebudowy dróg, decyzji środowiskowych i kanałów technologicznych, 
6) uczestnictwo w pracach komisji odbioru robót na drogach, 
7) prowadzenie spraw z zakresu ochrony pasa drogowego, 
8) payotowywanie zezwoleń  i naliczanie opiat za ustawianie reklam, 
9) udzia ł  w naradach koordynacyjnych Zespo łu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci 

Uzbioensa Terenu, 
10) rozpa łiywanie skarg i wniosków oraz postulatów w zakresie prowadzonych spraw oraz 

forniułowanie projektów odpowiedzi, 
li) udział w pracach komisji przetargowej I komisji odbioru robót, 
12) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw. 
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Do zadań  stanc"wska ds mrfymarńa dróg i obiektów mostowych nale ży w szczególności: 
1) prowadirrie ~leneji dróg obiektów mostowych, przepustów oraz sprawozdawczo ści i aahzacji 

danych 
2) pazekc d0kten1acji i przygotowanie bieżących przeglądów dróg, obiektów mostowych 

I przepustów, 
3) koordynma realizacji wniosków, zaleceń  i decyzji wynikłych z przeglądów stanu technicznego dróg, 

obiektów mostowych i przepustów, 
4) współpraca  w zakresie przygotowania wniosków inwestycyjnych na zadania finansowane z udzia łem 

środków zewnętrznych, 
5) koordqa i współdziałanie w realizaqi zada ń  w zakresie bieżącego utrzymania dróg I obiektów 

mosiwsych oraz bezpiecze ństwa ruchu drogowego, 
6) nadzor nad działalnością  obwodów drogowych w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji 

eksploatacyjnej dróg i obiektów mostowych oraz dokumentacji realizacyjnej robót, 
7) przygotowywanie i weryfikacja szczegółowych specyfikacji technicznych dla procedury zamówień  

publicznycti w zakresie remontów zadaniowych i utrzymania bie żącego dróg I obiektów mostowych, 
8) udział  w konach przetargowych i odbioru robót, 
9) współpraca w przygotowywaniu planów operacyjnych I koordynacja zada ń  przy zimowym utrzymaniu 

dróg 	oekaenie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg. 
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Do zadan stanowiska dis obs ługi technicznej obwodów drogowych nale ży w szczególności 
1) nadzór nad ekspłoataqą  I konserwacją  sprzętu, maszyn i środków transportowych używanych przez 

obwody drogowe, 
2) prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu i pojazdów oraz dokumentacji paliwowej, 
3) rozliczanie zużyaa paliw, olejów i smaru, 
4) weryilkowanie zapisów dokonywanych przez kierowców i operatorów sprz ętu w dokumentach pracy 

sprzętu i pojazdów, 
5) prowadzenie gospodasli materia łowo-narzędziowej oraz wypsazenja ochrony osobislé  

pracowników zatrudnionych w obwodach drogowych. 
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1. 	zą  w skład Zarządu Służba Drogowa składa się  z Obwodu Drogowego Nr 1 I ObwOdy 
Drugową o n 2. 

2. Obwody drogowe mieszczą  się  W siedzibie Zarządu przy ul. Sienkiewicza 35. 
3. Obwody obejmują  zakresem działania odcmki dróg powiatowych (wraz z mostami I obiektami 

mostowymi) w pe łnych granicach miast i gmin: 
1) Obwód Drogowy nr I - gm. Oprnogóra, Golymin, Grudusk, Regimin, 
2) Obwód Drogowy nr li - miasto Ciechanów, gm. Ciechanów, Ojrzeń , Sońsk oraz miasto i 

Gbnoeck. 
4. Obwody drogowe składają  się  z następujących stanowisk: 

1)Kierownik Obwodu, 
2) wieloosobowe stanowisko. 

5. Kierownik Otjwodu kieruje obwodem I z upoważnienia Kierownika Zarządu wykon 
związane z zadaniami Służby Drogowej.  

6. Do zadań  Służby Drogowej należy w szczególności: 
1) kontrola stanu dróg i mostów, przeglądy okresowe i bieżące w zakresie ich utrzymania . 

technicznego i bezpiecze ństwa,  
2) wykonywanie działań  intetwencyjnych na drogach i mostach,  
3) oesiar* potrzeb w zakresie utrzymania dróg i mostów, 
4) nadzór nad robotami utrzymaniowymi, 
5) dzia łania na rzecz bezpieczeństwa drogowego, 	 4 8) czuwanie uad przestrzeganiem przepisów porz ądkowych na drogach przez osoby z 

drx;owy. 
7) ocora dróg i mostów, 
8) ko rdrnacja zimowego utrzymania dróg. 
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Obwody Drotnz dzia ą  w ramach Zarządu według następujących zasad: 
1. Do :„ednń  ogólnych Obwodów Drogowych należy w szczególności: 

1) c""tarJe nad przestrzeganiem przepisów porzkowych na utrzymywana 
drocjach. a w szczególności przepisów dotyczących składowania materia łów na 
dr(ig; przi"d zanieczyszczeniem i niszczeniem, prawid łowości zabezpieczeni 
wsz"lIch robót w obrębie pasa drogowego, 

2) k(troowanie, czy roboty obce (nie związane z drogą) w pasie drogowym Są  wy 
podstawie zezwolenia wydanego przez zarz ąd oraz zgodne z ustaleniami zawad 
zezwo łe ńu. 

3) K n nlrwan:e zgodności z obowiązujymi przepisami lokalizacji mwestyQ$ $. 
torn Ł micyjnych i energetycznych w stosunku do dróg, 

4) svadarie Kierownikowi Zarz ądu pisemnych infonnacj oraz zabezpiecZaflm 
wełkich naruszeń  dokonywanych w pasie drogowym. 

5) wpro lzrie ogranicze ń  ruchu na zagrożonych przełomani OdCiflk2d) 
ich ceowicie dla ruchu przez ustawienie odpowiednich znaków dr 
w uzgodnienie z Kierownikiem Zarządu. 

2. Do zadań  w zakresie wykonywania robol interwencyjnych i osłony dróg 
nalez" w szuegółnośa 
1) ant" przejezdności dróg, 
2) ma"yczne patrolowanie sieci drogowej - minimum jeden raz W I 
3) wykoiywanie Prac interwencyjnych związanych z likwidacją  zagmż  
4) donłżne remonty nawierzchni i poboczy (likwidacja wybol), 
5) uzúpeti,iartA zniszczonych lub brakuj ących znaków drogowyCh 

eemn Ćsw, symboli, liter i cyfr na znakach, tabliczkach i drog 



6) prostowanie i uzupeiianie pacho łków drogowych. 
7) usuwanie zastoisk wody, u(lrażnianie urządzeń  odwadniających, 
8) usuwanie z pasa drogi zanieczyszcze ń  i przeszkód dla ruchu drogowego, 
9) obcinanie konarów drzew ograniczaj ących skrajnię  drogową  lub zasłaniających znaki drogowe, 
10) doraźne zabezpieczanie uszkodzonych i zniszczonych barier drogowych i mostowych. 
11) prowadzenie robót przy zimowym utrz:ymaniu dróg Oraz kierowanie zimowym utrzymaniem dróg 

w zakresie wyznaczonym przez Kierownika Zarz ądu, 
12) wykonywanie innych drobnych robót utrzymaniowych i konsetwacyjnych zapewniaj ących 

beipieczeństwo niebu, trwa łość  obiektów oraz estetykę  pasa drogowego, 
13> za 	ee2aie nrzeszkód oraz awarii dróg i Obiektów mostowych, których nie mo żna usunąć  

chmiasi, poprzez odpowiednie ich oznakowanie, 
14) wspókiraca z komórkami zarz ądzającymi w zakresie nadzoru nad robotami drogowo-mostowymi 

prowadzony" przez innych wykonawców oraz prawidiowości ich wykonania, 
15 współpraca z pohqą  w sprawach związanych z zakresem działalności obwodów, 
16) odzaIw ocenie stanu nawierzchni dróg. 

3. Dn zadań  Obwodów Drogowych w zakresie utrzymania obiektów mostowych i przepustów 
drogowych należy w szczególności: 
1) trzymanie czysto ści na obiektach mostowych, 
2) onani7ac;8 i wykonywanie drobnych robót remontowych, 
3) wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych, 
4) prowadzenie prac ochraniaj ących obiekty mostowe w okresie spływu lodów i wielkich wód, 
5) zaoewnenie obsługi technicznej podstawowego przeglądu obiektów mostowych, 
8) przegis4iy bieżące obiektów mostowych. 

4. Do zaóaii Obwodów Drogowych w zakresie utrzymania obiektów kubaturowych należy 
w sZC łXJólflOśd: 

1) ulrzyrnanie w należytym stanie technicznym budynków drogowych Oraz czuwanie naci 
utrzymaniem porządku i czystości na przytegłych placach, 

2) oą1g3ntzaca I wykcnywanie drobnych robót remontowych, 
3) z zynie Zastępcy Kierowaka Zarządu konieczności wykonania robót remoilowych, których 

wykocanie przekracza możliwości obwodu. 
4) konserwaca sprzętu i urządzeń  przeciwpożarowych. 
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Do Obwodói 	goih należy przygotowanie i utrzymanie w aktualnym stanie materia łów ewidencyjnych 
i iaterwencych dotyczących dróg, urządzeń  drogowych, obiektów mostowych oraz budynków 
a w szczeg oóc rowedzenle: 

1) ewi cIdig, obiektów mostowych, budynków, parkingów drogowych i zatok autobusowych, 
2) ewidcr4 prz.ej:uy,*Sw, znaków drogowych, znaków geodezyjnych oraz zadrzewie ń , 
3) wykazu cdcintów dg, wymagających w okresie zimowym zabezpieczenia zas łonami 

przewśnieźnymi, 
4) wykazu miejsc niebezpiecznych, posypywanych środkami chemicznymi względnie materiałami 

us0rs1na ąc"mi w czasie gołoledzi, 
5) pr(tnóły oględzin obiektów mostowych i budynków drogowych, 
6) dzienrne czynności. w którym notowane są  braki lub usterki stwierdzone w czasie objazdu 

kont"oinegO dróg era; wydane polecenia ich uswiçcia,  
7) książki kontroli obwodu. 
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Zmian w Regulaminie dokonuje Zarząd Powiatu w trybie właściwym do jego uchwalenia. 


