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UCHWAŁA NR XXXII/481/2020
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich
w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j. ze zm. ), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j. ze zm.), w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 t.j. ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się nazwę jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji na Zarząd Dróg
Miejskich w Kaliszu.
§ 2. Uchwala się statut Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, jednostki budżetowej Miasta Kalisza, do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień w sprawach o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 ze zm.) należących do kompetencji gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 5. Traci moc uchwała NR XXXVIII/496/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017r. w sprawie
uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2017 r. poz. 4015).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Skarżyński
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/481/2020
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 listopada 2020 r.

STATUT
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
W KALISZU
Rozdział I
Postanowienia ogólne.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zwany dalej „ZDM”, działa w szczególności na podstawie:

1)
2)
3)
4)
5)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 t.j. ze zm.),
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470t.j. ze zm.),
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j. ze zm.),
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110t.j. ze zm.),
niniejszego Statutu.

§2

1) ZDM jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki budżetowej.
2) Obszarem działania ZDM jest teren miasta Kalisza.
3) Siedziba ZDM znajduje się na terenie miasta Kalisza.
§ 3 ZDMjest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
Rozdział II
Cel i zadania Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu
§ 4 Celem i przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie na terenie Miasta Kalisza obowiązków
zarządcy drogi, w tym zadań z zakresu planowania, remontu, utrzymania i ochrony dróg, określonych
przepisami art. 20 ustawy o drogach publicznych.
§ 5 Do zadań ZDM należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, parkingów, przystanków, pętli
autobusowych oraz węzłów przesiadkowych;
2) prowadzenie spraw w zakresie zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii drogi publicznej i
pozbawienia dróg kategorii drogi publicznej;
3) wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych na podstawie upoważnień udzielonych
pracownikom ZDM przez Prezydenta Miasta Kalisza;
4) opracowywanie projektów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów
inżynierskich;
5) pełnienie funkcji inwestora;
6) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
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7) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
8) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na
9)
10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

rzecz obronności;
koordynacja robót w pasach drogowych;
wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych
pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających
wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych, prowadzenie naniesień w pasie drogowym,
kontrola ich prawidłowości oraz podejmowanie działań w celu usunięcia obiektów samowolnie
umieszczonych w pasie drogowym;
prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,oraz udostępnianie ich na żądanie
uprawnionym organom;
sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi
Dróg Krajowych i Autostrad;
przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i
wskazania usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na
bezpieczeństwo ruchu drogowego;
badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w
następstwie budowy lub utrzymania dróg;
wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób i mienia;
dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach
posiadanego prawa do tych nieruchomości;
nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 21 na potrzeby zarządzania drogami i
gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
wykonywanie badań, analiz, opinii, ekspertyz oraz zadań związanych z organizacją ruchu na drogach
publicznych;
opiniowanie i opracowywanie projektów organizacji ruchu;
wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji jednostkom
zobowiązanym do ich wdrożenia;
wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji ruchu na
drogach publicznych;
zarządzanie drogami wewnętrznymi;
utrzymywanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;
opiniowanie tras przejazdu materiałów niebezpiecznych w zakresie określonym odrębnymi
przepisami;
opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania oraz projektów różnego typu obiektów,
usytuowanych przy drogach publicznych;
podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;
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32) inne zadania związane z zarządzaniem na drogach publicznych w granicach określonych przepisami
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

prawa;
sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew i krzewów w ramach realizowanych inwestycji drogowych;
udostępnianie gruntów w pasie drogowym;
zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym i
pobieranie opłat;
organizacja i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania oraz parkingami miejskimi;
prowadzenie spraw należących do zarządzającego ruchem na drogach;
budowa parkingów w mieście i połączeń drogowych miasta z istniejącym układem komunikacyjnym;
uzgadnianie lokalizacji oraz budowa i utrzymanie w należytym stanie przystanków i pętli
autobusowych dla publicznej komunikacji zbiorowej.
Rozdział III Zarządzanie i
organizacja.

§6

1) ZDMkieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi
2)
3)
4)
5)

odpowiedzialność za całokształt działalności.
Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Dyrektor działa w ramach udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza pełnomocnictwa.
W czasie nieobecności Dyrektora, zastępuje go Z-ca Dyrektora lub upoważniona przez Dyrektora
osoba.
Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników ZDM.

§ 7 Zasady funkcjonowania ZDM, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych
określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta
Kalisza.
Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa.
§ 8 Mienie ZDM jest własnością Miasta Kalisza i może być wykorzystywane jedynie do realizacji celów
związanych z działalnością statutową.
§ 9 ZDM prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek
budżetowych.
Rozdział V Postanowienia
końcowe.
§ 10 Nadzór nad ZDM sprawuje bezpośrednio Prezydent Miasta Kalisza lub w jego imieniu wskazany
zastępca Prezydenta Miasta Kalisza.
§ 11 W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§ 12 Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego nadania.

