UCHWAŁA NR XLI/360/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 dnia29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu
Zarządowi Dróg i Komunikacji – jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych /Dz.Urz.W.D. Nr 147, poz. 2292),
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) i uchwałą Nr
XIV/110/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 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, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. w tytule uchwały wprowadza się zmianę w brzmieniu:
„w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu – jednostce
budżetowej Gminy Wałbrzych,”.
2. w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn
zm.),,”.
3. w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1173),”.
4. w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 391),”.
5. w § 3 ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) utrzymywanie kolektorów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zbierających wody opadowe z dróg
publicznych, 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 nieruchomości przyległych do dróg publicznych,
a nie będących drogami,”.
6. w § 3 ust. 1 kropkę po pkt. 26 zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27) ewidencjonowanie i naliczanie opłat środowiskowych za szczególne korzystanie z wód w zakresie
odprowadzania ścieków opadowych.”.
7. w § 3 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) uzgadnianie wniosków w sprawie wydania przez właściwy organ administracji publicznej zezwoleń na
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na
wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,,”.
8. w § 3 ust. 2 uchyla się pkt 7,
9. w § 3 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
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„11) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań prowadzących do zawarcia umowy o świadczenie
usług przewozowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza Gmina Wałbrzych oraz
zawieranie umów na przewozy,”.
10. w § 3 ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) ustalanie zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków autobusowych
zlokalizowanych na drogach publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy
Wałbrzych,,”.
11. w § 3 ust. 5 uchyla się pkt 8,
12. w § 3 ust. 5 kropkę po pkt. 22 zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) realizacja zadań związanych z nadzorowaniem czynności dotyczących usuwania pojazdów oraz
prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, pobieranie opłat, windykacja należności
i udział w czynnościach procesowych.,”.
13. w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W zakresie finansów do zadań Zarządu należy opracowywanie planów finansowych zabezpieczających
realizację statutowych zadań Zarządu.,”.
14. w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zarząd realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 1 w części dotyczącej dróg publicznych,
których zarządcą jest Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących mienie
komunalne Gminy Wałbrzych..”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2013 r. miastu Wałbrzych przywrócony zostanie status miasta na prawach powiatu
(podstawa prawna: rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu
Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego, Dz.U. z 2012 r.,
poz. 853).
W związku z tym:
1. zwiększy się zakres zadań Prezydenta Miasta Wałbrzycha jako zarządcy drogi i Zarządu Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta - zarządu drogi przy pomocy którego zarządca realizuje swoje zadania,
2. zmianie ulegną kompetencje wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym.
Tym samym konieczna jest zmiana zapisów Statutu w części dot. zadań realizowanych na drogach
publicznych oraz w zakresie transportu drogowego osób.
Jednocześnie wprowadzono zapisy dot. nowych zadań Zarządu związanych z usuwaniem pojazdów oraz
prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz uchylono zapis dot. realizowania przez
Zarząd zadań w zakresie gospodarowania terenami na których prowadzone są targowiska miejskie (zadanie
realizowane przez Urząd Miejski) i zapis dotyczący ograniczenia obowiązku wykonywania przewozów (zmiana
ustawy – Prawo przewozowe).
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