Uchwała Nr XIV/110/11
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie
nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej
Gminy Wałbrzych.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 12450 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co
następuje:
W uchwale Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce
budżetowej Gminy Wałbrzych /Dz.Urz.W.D. Nr 93, poz. 2042), zmienionej uchwałą
Nr LIII/400/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji
– jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych /Dz.Urz.W.D. Nr 147, poz. 2292) i uchwałą
Nr LIII/458/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie
nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej Gminy
Wałbrzych /Dz.Urz.W.D. Nr 128, poz. 1956) wprowadza się następujące zmiany:
§1
1. w § 1
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, zwany dalej Zarządem,
działa jako jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych i jest jednostką organizacyjną Gminy
Wałbrzych będącą zarządem drogi.”,
b) dodaje się ust. 4, ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:
„4. Obszar działalności Zarządu obejmuje teren Wałbrzycha, a w zakresie komunikacji
miejskiej także teren miast i gmin sąsiednich, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła
porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.
5. Zarząd może posiadać własny znak graficzny.
6. Zarząd ma prawo używać herbu Miasta Wałbrzycha.”,
2. rozdział II otrzymuje brzmienie:
„Rozdział II
Podstawa prawna działania Zarządu
§2
Zarząd działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późn zm.),
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3. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908 z późn zm.),
4. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601 z późn zm.),
5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874 z późn zm.),
6. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011
r. Nr 5, poz. 13),
7. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
8. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z późn. zm.),
9. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn zm.),
10. uchwały Nr XII/166/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999 r. w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Dróg i Komunikacji”
w Wałbrzychu,
11. niniejszego Statutu.”,
3. rozdział III otrzymuje brzmienie:
„Rozdział III
Przedmiot działania Zarządu
§3
1. W zakresie dróg do zadań Zarządu należy:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji drogowych, w tym
opracowywanie projektów planów finansowych budowy dróg, drogowych obiektów
inżynierskich oraz kanałów technologicznych,
2) pełnienie funkcji inwestora dla zadań Zarządu,
3) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałbrzych w celu uzyskania
decyzji niezbędnych do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych,
4) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałbrzych w zakresie
pozyskiwania i zarządzania zewnętrznymi pomocowymi środkami finansowymi,
w tym pozyskiwanymi z Unii Europejskiej,
5) zawieranie umów z inwestorami inwestycji niedrogowych, które powodują
budowę lub przebudowę dróg publicznych, określających szczegółowe warunki
budowy lub przebudowy tych dróg. W przypadku, gdy inwestycją niedrogową jest
kanał technologiczny zawieranie umów określających warunki przekazania
wybudowanych kanałów technologicznych,
6) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
7) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
8) koordynacja robót w pasie drogowym,
9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i zjazdy
z tych dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
10) zawieranie umów na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, na
umieszczanie w pasie drogowym reklam, obiektów handlowych, tymczasowych stoisk
handlowych i na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat,
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11) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz
udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
12) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
13) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego,
14) wykonywanie
robót
interwencyjnych,
robót
utrzymaniowych
i zabezpieczających,
15) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
16) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
17) 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,
18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz
krzewów,
19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,
20) prowadzenie płatnych miejsc postojowych, pobieranie opłat za korzystanie
z płatnych miejsc postojowych oraz windykacja należności z tytułu nieuiszczenia
opłaty za korzystanie z płatnych miejsc postojowych,
21) utrzymywanie kolektorów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zbierających
wody opadowe z dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych stanowiących
mienie komunalne Gminy Wałbrzych oraz terenów przyległych do dróg publicznych
i dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych,
z wyłączeniem:
−
sieci deszczowych obsługujących tereny przyległe do dróg publicznych,
−
kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe wyłącznie z publicznych
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
22) realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej,
23) wydawanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
24) zawieranie umów na dostarczenie energii elektrycznej do punktów
oświetleniowych zlokalizowanych na drogach,
25) eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego,
26) realizacja inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego.
2. W zakresie transportu drogowego osób do zadań Zarządu należy:
1) zarządzanie komunikacją miejską i zapewnienie odpowiednich warunków
funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym tworzenie linii i połączeń
komunikacyjnych
2) ustalanie zadań przewozowych w komunikacji miejskiej,
3) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności
ruchowej,
4) rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie
regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz
wydawanie
decyzji
administracyjnych
związanych
z
udzielonymi
zezwoleniami w zakresie zmiany zezwolenia, uchylenia zezwolenia, cofnięcia
zezwolenia i odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu,
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5) uzgadnianie wniosków w sprawie wydania przez starostę zezwoleń na
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz
zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym,
6) wydawanie zaświadczeń operatorom,
7) ograniczanie obowiązku wykonywania przewozów na zasadach określonych
w Prawie przewozowym,
8) kontrola przedsiębiorców dla których organem nadzorującym jest Prezydent
Miasta Wałbrzycha w zakresie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach
na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
zezwoleniach na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym oraz w zaświadczeniach,
9) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu
osób,
10) opracowywanie projektów rozkładów jazdy dla przewoźników i operatorów,
11) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań prowadzących do zawarcia
umowy o świadczenie usług w zakresie usług przewozowych, które zgodnie
z obowiązującymi przepisami zabezpiecza Gmina Wałbrzych oraz zawieranie umów
z przewoźnikami i operatorami na przewozy,
12) kontrola świadczonych usług przewozowych,
13) przygotowywanie projektów założeń taryfowych w komunikacji miejskiej,
14) dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej
przez Gminę Wałbrzych oraz kontrola opłat za przejazdy i windykacja należności
z tytułu przejazdu bez biletu lub bez ważnego biletu,
15) opiniowanie lokalizacji przystanków autobusowych,
16) budowa, konserwacja i utrzymywanie w należytym stanie przystanków
autobusowych,
17) ustalanie zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków
autobusowych zlokalizowanych na publicznych drogach gminnych, innych drogach
publicznych, zgodnie z zawartymi porozumieniami z właściwymi zarządcami dróg
i drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych,
18) pobieranie od przewoźników i operatorów opłat za korzystanie z przystanków
autobusowych oraz windykacja należności,
19) promowanie komunikacji miejskiej,
20) określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych
w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.
3. W zakresie zieleni miejskiej do zadań Zarządu należy:
1) utrzymywanie terenów zielonych,
2) planowanie i realizacja ukwiecenia Gminy Wałbrzych,
3) planowanie i realizacja urządzania nowych skwerów i zieleńców,
4) utrzymanie drzewostanu i zadrzewienia Gminy Wałbrzych, w tym kontrola
nasadzeń,
5) wycinka drzew zgodnie z decyzjami właściwych organów,
6) realizacja prac pielęgnacyjnych na terenie parków miejskich,
7) gospodarka leśna w lasach komunalnych,
8) prowadzenie spraw z zakresu pomników przyrody,
9) współpraca z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie obszarów objętych
ochroną.
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4. W zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości do zadań Zarządu należy:
1) zamawianie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie usług w zakresie oczyszczania
miasta i utrzymania zimowego, w tym dróg publicznych i wewnętrznych,
2) usuwanie dzikich wysypisk odpadów z terenów gminnych.
5. Do pozostałych zadań Zarządu należą zadania w zakresie:
1) utrzymania cieków naturalnych (potoków) i rowów odwadniających,
2) wydawania warunków dotyczących regulacji potoków,
3) gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
4) utrzymania cmentarzy komunalnych, w tym nadzoru,
5) eksploatacji szaletów miejskich, studni publicznych i fontann,
6) oznakowania nazw ulic, placów i skwerów,
7) zapewnienia iluminacji świątecznych,
8) gospodarowania terenami na których prowadzone są targowiska miejskie,
9) gospodarowania nieruchomościami na których znajdują się obiekty i urządzenia
użyteczności publicznej,
10) świadczenia usług remontowych,
11) świadczenia usług w zakresie utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
12) zarządzania gruntami i nieruchomościami przekazanymi w zarząd Zarządowi,
13) gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg i obiektów
budowlanych pozostających w zarządzie Zarządu,
14) zgłaszania potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie prowadzonej
działalności,
15) zgłaszania wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie rozwoju sieci dróg oraz zgłaszanie wniosków i opiniowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki
komunalnej,
16) zgłaszania wniosków i uwag do decyzji o warunkach zabudowy,
17) uzgadniania i opiniowania, w zakresie swojej właściwości, dokumentacji
projektowych a dotyczących sieci infrastruktury (w tym kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic, sieci wodociągowych, ciepłowniczych,
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych),
18) zarządzania i eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne przy
ul. Beethovena oraz składowiska odpadów komunalnych po rekultywacji przy
ul. Stacyjnej,
19) prowadzenia parkingów (poza pasem dróg publicznych) i pobierania opłat za
korzystanie z nich,
20) wykonywania usług konserwacyjnych, w zakresie utrzymania czystości,
remontowo-budowlanych na obiektach i terenach gminnych, w tym: rozbiórki
obiektów, prace zabezpieczające skutki eksploatacji biedaszybów i innych nagłych
zdarzeń losowych,
21) prowadzenia spraw dotyczących robót publicznych i zatrudniania osób na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
22) realizacji polityki informacyjnej w zakresie zadań statutowych Zarządu.
6. W zakresie finansów do zadań Zarządu należy:
1) opracowywanie planów finansowych zabezpieczających realizację statutowych
zadań Zarządu,
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2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha
przy zapewnieniu przez Gminę Wałbrzych na ich realizację środków finansowych.
7. Zarząd realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 1 w części dotyczącej dróg:
a) na drogach publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wałbrzycha (drogach
gminnych) oraz na drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy
Wałbrzych,
b) na innych drogach publicznych, na podstawie porozumień zawartych z właściwymi
zarządcami dróg, w zakresie określonym w porozumieniach.”,
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Strukturę organizacyjną Zarządu oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek
organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny Zarządu nadany przez Dyrektora Zarządu.
Integralną częścią Regulaminu jest schemat organizacyjny Zarządu.
2. Zasady organizacji i czasu pracy określa Regulamin wynagradzania nadany przez
Dyrektora Zarządu.
3. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych określa Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nadany przez
Dyrektora Zarządu.”,
5. użyte w uchwale, w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Zarząd Dróg i Komunikacji, zwany
dalej ZDiK” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Zarząd
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, zwany dalej Zarządem”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2011 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Agnieszka Kołacz – Leszczyńska
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UZASADNIENIE
Z dniem 1 sierpnia 2011 r. zwiększy się zakres zadań realizowanych przez
Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostkę budżetową Gminy
Wałbrzych. Jednocześnie z tym dniem zmianie ulegnie nazwa jednostki na
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. W związku z tym wprowadza
się zmiany do statutu jednostki uwzględniające wprowadzenie dodatkowych
zadań oraz zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie dróg
publicznych i transportu zbiorowego.
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