
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/350/17 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zarządu Dróg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),  w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)  oraz art. 21 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) 

Rada Miejska Cieszyna postanawia: 

§ 1. Nadać Statut Miejskiego Zarządu Dróg stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr VI/67/03 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg 

1) § 1 otrzymuje brzmienie „Utworzyć jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie”, 

2) wykreślić § 2. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

mgr inż. Gabriela Staszkiewicz 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/350/17 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

STATUT 

MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG 

 

      § 1. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, zwany dalej „MZD” jest jednostką budżetową i działa na podstawie: 

1) obowiązującej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2) obowiązującej ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

3) obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

4) obowiązującej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

5) obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

6) innych aktów  prawa powszechnego, powiązanych z ustawami wymienionymi w pkt 1 – 5, 

7) uchwały Nr VI/67/03 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2003r., w sprawie utworzenia jednostki     

budżetowej, 

8) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Siedziba MZD zlokalizowana jest w Cieszynie przy ul. Liburnia 4. 

2. Obszar działania MZD obejmuje teren Cieszyna. 

3. MZD może używać skrótu „MZD w Cieszynie”. 

4. MZD może posiadać własny znak graficzny. 

§ 3. 1. MZD jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, nieposiadającą osobowości 

prawnej. 

2. MZD wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych w zakresie zarządzania drogami gminnymi, ulicami, 

mostami i placami oraz organizacją ruchu drogowego dla: 

1) dróg gminnych, 

2) dróg przekazanych w zarząd Burmistrzowi Miasta Cieszyna na podstawie porozumień zawartych z innymi 

zarządcami dróg, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

§ 4. Podstawowym przedmiotem działalności MZD jest: 

1) wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych określonych w ustawie o drogach publicznych 

i innych przepisach prawa, 

2) oświetlanie ulic, placów i dróg publicznych, w tym oświetlenie dekoracyjne, świąteczne, a także 

oświetlenie obiektów zabytkowych oraz planowanie oświetlenia miejskiego, 

3) prowadzenie targowisk miejskich, 

4) zamieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych. 

5) gospodarowanie nieruchomościami w ramach posiadanego do nich prawa, 

6) zarządzanie miejskimi placami i terenami zieleni, w tym wyznaczonymi placami zabaw, 

7) organizacja, nadzór i prowadzenie strefy płatnego parkowania, 

8) realizacja innych zadań  powierzonych do realizacji przez Burmistrza Miasta Cieszyna. 

§ 5. 1. MZD kieruje Dyrektor, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Cieszyna. 
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2. Dyrektor MZD kieruje pracą MZD przy pomocy Zastępcy. 

3. Dyrektor działa na podstawie przepisów prawa powszechnego oraz pełnomocnictw lub upoważnień 

udzielonych przez Burmistrza Miasta Cieszyna. 

4. Szczegółową organizację MZD oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych 

MZD określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora. 

5. Obowiązki Dyrektora MZD obejmują m.in.: 

1) realizacja zadań na podstawie corocznego planu finansowego tej jednostki budżetowej, 

2) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej MZD, wymienionej 

w Regulaminie Organizacyjnym MZD. 

3) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MZD, 

4) wprowadzenie Regulaminu Wynagrodzenia pracowników MZD, 

5) wprowadzenie Regulaminu Pracy w MZD oraz pozostałych procedur  kontroli zarządczej. 

§ 6. Zmiany w Statucie dokonywane są w formie i trybie jego uchwalenia. 
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