
Uchwała Nr XXXII/285/10 

Rady Powiatu Mińskiego 

z dnia 28 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), i art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady  

Sylwester Zbrzezny  

STATUT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM  

§ 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej „ ZDP” jest powiatową jednostką organizacyjną 
utworzoną w celu realizacji zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.  

§ 2. Siedzibą ZDP jest budynek administracyjny położony w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 219.  

§ 3. 1. ZDP prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. 
2. Majątek ZDP jest własnością Powiatu Mińskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z

działalnością statutową.  
3. Nadzór nad działalnością ZDP sprawuje Zarząd Powiatu.  

§ 4. 1. ZDP wykonuje zadania należące do kompetencji Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych w zakresie 
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 

2. Do zadań ZDP należy w szczególności : 

§ 5. Pracą ZDP kieruje i odpowiada za całokształt jego działalności Dyrektor .  

§ 6. 1. W skład struktury organizacyjnej ZDP wchodzą: 

2. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania ZDP określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd 
Powiatu.  

§ 7. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania. 
Przewodniczący Rady  

Sylwester Zbrzezny  

Załącznik do Uchwały Nr 
XXXII/285/10 
Rady Powiatu Mińskiego 
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

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

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych 
urządzeń związanych z drogą, 

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności 
kraju, 

7) koordynacja robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym 
organom, 

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i 
Autostrad; 

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

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

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

15) 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, 

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

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

18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa 
do tych nieruchomości. 

1) Dział Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów,

2) Dział Budowy i Nadzoru Dróg i Mostów,

3) Służby Drogowo – Mostowe w Mińsku Mazowieckim i Stanisławowie,

4) samodzielne stanowiska pracy.
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