
U C H W A Ł A  NR 1001/114/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 23 czerwca 2006r. 

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sierpcu

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala,
co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych stanowiącym załącznik
do  uchwały  Nr  752/78/2005  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu  z  dnia  9  maja  2005r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 otrzymuje brzmienie:

 § 8.
Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy:
1/ Wykonywanie zadań z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
a/ opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej,
b/ opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony
dróg i obiektów mostowych,
c/ pełnienie funkcji inwestora,
d/  utrzymywanie  nawierzchni,  chodników,  obiektów  inżynieryjnych,  urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
e/ realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f/ koordynacja robót w pasie drogowym,
g/  przygotowywanie  infrastruktury  drogowej  dla  potrzeb  obronnych  oraz
wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
h/ wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
     - zajęcia pasa drogowego,
     - zjazdów z dróg,
     - orzekania o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego,
i/ prowadzenie ewidencji dróg oraz drogowych obiektów mostowych,
j/ prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
k/ wykonywanie robót inwestycyjnych, utrzymujących  i zabezpieczających,
l/ przeciwdziałanie niszczeniu dróg,
ł/  wprowadzanie  ograniczeń dla ruchu,  zamykanie  dróg i  obiektów drogowych,
wyznaczanie objazdów,
m/ dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
n/ sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym,
o/  opiniowanie  wniosków  o  przejazdy  po  drogach  pojazdów  przekraczających
dopuszczalne gabaryty,



p/ prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w
jego zarządzie,
r/  zawieranie  umów  najmu,  dzierżawy,  użyczenia  pasa  drogowego  w  imieniu
Zarządu Powiatu w Sierpcu,
s/ występowanie z wnioskiem o podział lub scalenie gruntów,
t/  sprawowanie  trwałego  zarządu  gruntami  znajdującymi  się  w  pasie  dróg
powiatowych na podstawie wydanych decyzji,
u/ inne zadania związane z realizacją zadań zarządcy dróg publicznych.
2/  opracowanie  projektów  stałej  organizacji  ruchu  i  projektów  zmian  tej
organizacji  dla  dróg  powiatowych  –  na  podstawie  ustawy  prawo  o  ruchu
drogowym”. 

2. W § 14 dopisuje się punkt 17 w brzmieniu:
“17)  opracowanie  projektów  stałej  organizacji  ruchu  i  projektów  zmian  tej
organizacji  dla  dróg  powiatowych  –  na  podstawie  ustawy  prawo  o  ruchu
drogowym”.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  kierownikowi  Zarządu  Dróg  Powiatowych
w Sierpcu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor – Przewodniczący Zarządu - .................................

2. Andrzej Twardowski – Wicestarosta      - .................................

3. Maria Jamiołkowska – członek                - .................................

4. Marek Lejman – członek                          - .................................

5. Leszek Zarębski – członek                               - .................................

 


