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zARzĄDU WoJEWoDZTWA rooŻ<leco z dnia /W Aofr^,e,z 4,,O/3/.
w sprawie: zmian w Statuci e Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
zatwierdzonego uchwałą Nr 1512/09 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 9 września 2009 r.

Na podstawie ań. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

r.

o samo7ądzie województwa (tj. Dz. U. z2oo1 r. Nr 142, poz. 1590; z 2ao2 r.: Nr 23,
poz.22o,Ńr62, poz.558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806; z2003 r.: Nr 162,
poz. 1568; z 2OO4 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759;
z2OO6 r.: Nr 126, po2.875, Nr 227, po2.1658; z2OO7 r.: Nr 173, poz. 1218;22008 r-:
Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z2OO9 r.: Nr 157, poz- 1241;
z 2O1O i.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, po2.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r-: Nr 21,
poz. 113, Nr 14Ó, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz $ 7'sthtutu Zarządu Dróg
WojewÓdzkich w

Łodzi,

zaiządWojewÓdztvlaŁódzkiego

uchwala, co

następuje:
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s1' W Statucie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi zatwierdzonym uchwałą

Nr 1512/09 Zarządu Województwa Łodzkiego z dnia 9 września2009 r. w sprawie
zmian w Statucie Zarządu Drog Wojewódzkich w Łodzi oraz zatv,tierdzenia tekstu
jednolitego Statutu, wprowadza zmiany stanowiące załącznlk Nr 1 do niniejszej
uchwały.

$2. Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Łodzi.

$3' Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.

1.

Marszałek Województwa

Witold Stępień

Wicemarszałek

2. Ańur Bagieński
3. Dorota Ryl

4. Marcin Bugaiski
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Załącznik Nr
Uchwały Nr
Zarządu
z dnia
CLerąąłtą-

Zmiany do Statutu
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodz!

1.

${

ust

1 otrzymuje

bzmienie:

Dróg Wojewodzkich w Łodzi zwany dalej ,,Zarządem", jest jednostką
- ,Zafząd finansowaną
budżetową
przez Samorząd Województwa Łódzkiego, jako

9qmorządowa jednostka organizacyjna, wykonująca zadania Zarządu WojewÓdztwa
Łódzkiego w zakresie zarządu dróg wojewódzkich w przedmiocie plańowanii, budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania ! ochrony tych dróg, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. u. z 2013 r. poz. 260i,
W zakresie określaniawarunków ruchu po drogach wojewódzkich pojazdów
nienormatyrunych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 19g7 r. --Prawo
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz- 1137 ze zm.) orazw zakresie zarządzania
przystankami komunikacyjnymi przy drogach wojewódzkich, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 16 grudnia 2O1O r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. zZO'll r.
Nr 5, poz. 13)".

2.

$3

ust

{ otrzymuje brzmienle:

jest wykonywanie obowiązkÓw zarządcy drÓg
"Przedmiotem działania 7srządu
wojewÓdzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o publicznym transporcie drogowym,
w szczegÓlności:
1) opracowywanie pĘektów planów rozwoju sieci drogowej oraz biezące
informowanie o tych planach organÓw właŚciwych do sporządzanla miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
2\ opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg orazdrogowych obiektów inzynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inŹynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń ał,tlązanych z drogą
5) realizacja zadań w zakresie inzynieńi ruchu;
6) przygotowanie lnfrastruktury drogowej dla potzeb obronnych oraz wykonywanie
innych zadań na rzecz obronnośc! kĘu;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i Ąazdy z dróg oraz pobieranie
opłat i kar pienięznych;
e) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
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10)
11)

sporządzanie informacji

o

drogach publicznych oraz przekazywanie

Generalnemu Dyrektorowi DrÓg Krajowych i Autostrad;

ich

przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
inŹynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich
wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech
i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych

ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
12) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych izabezpieczających;
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich uzytkowników;
15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobraŻeniom środowiska mogącym powstaó
lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie drÓg i drogowych obiektów inzynierskich

dla ruchu oraz wznaczanie objazdów drogami róznej kategorii, gdy występuje

bezpośrednie zagroŻenie bezpieczeństwa osób lub mienla;
17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
18) utrzymywanie zieleni przydroŻnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
19) prowadzenie procedur ał,iązanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy
drogowe drÓg wojewódzkich i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa
do tych nieruchomości;
20) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,
21)wydawanie zeanłoleń na prze1azdy pojazdów nienormatywnych po drogach
wojewódzkich oraz pobieranie opłat i kar pienięznych,
22) zapeutnienie warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach
wojewódzkich operatorom i przewoźnikom wykonującym publiczny transport
zbiorowy, w tym wydawanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków oraz
umieszczanie informacji dotyczących rozkładu jazdy na danym obiekcie.''
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