
  
UCHWAŁA NR L/329/2018 

RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce 

Na podstawie art. 11 ust. 2 art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 

poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, stanowiącym załącznik do uchwały  

Nr XL/322/2006 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu 

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 188, poz. 1768), zmienionej uchwałą 

z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego z 2012, poz. 1833) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, zwany dalej „PZD”, jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Sokólskiego utworzoną w celu zarządzania drogami powiatowymi w zakresie planowania, budowy, 

modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg oraz przeprowadzania i nadzorowania prac remontowych 

i modernizacyjnych w budynkach będących własnością Powiatu Sokólskiego.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zakres działalności PZD, związanej z wykonywaniem obowiązków zarządcy dróg 

powiatowych, wchodzą: 

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach 

organów właściwych 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 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań 

na rzecz obronności kraju; 

7) koordynacja robót w pasie drogowym; 
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8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar 

pieniężnych; 

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie 

ich na żądanie uprawnionym organom; 

9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi 

Dróg Krajowych i Autostrad; 

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz 

przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym 

w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 

14) 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; 

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 

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

17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach 

posiadanego prawa do tych nieruchomości; 

18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienienie w pkt 17 na potrzeby zarządzanie drogami 

i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 

2. W zakres działalności PZD, związanej z przeprowadzaniem i nadzorowaniem prac remontowych 

i modernizacyjnych w budynkach będących własnością Powiatu Sokólskiego, wchodzą: 

1) opracowywanie projektów planów przeprowadzania prac remontowych i modernizacyjnych; 

2) przygotowywanie dokumentacji prawnej, technicznej i finansowej niezbędnej do realizacji prac 

remontowych i modernizacyjnych oraz przechowywanie przedmiotowej dokumentacji; 

3) pełnienie funkcji inwestora; 

4) przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych; 

5) zabezpieczenie nadzoru nad przeprowadzaniem prac remontowych i modernizacyjnych; 

6) przedstawianie Zarządowi Powiatu Sokólskiego sprawozdań z przeprowadzanych prac 

remontowych.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Franciszek Budrowski 
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