
Załącznik 
do uchwały Nr 371/XL/2006 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 28 sierpnia 2006 roku 

 
S T A T U T 

 
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG 

W KŁOBUCKU 
 

Podstawa prawna 
 

§ 1. 
Podstawą działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, zwanego dalej Powiatowym 
Zarządem Dróg, są w szczególności następujące akty prawne: 

 
1/ ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.); 
2/ ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających 

kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową 
państwa ( Dz.U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.); 

3/ ustawa z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną ( Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.); 

4/ ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 
2104 z późn. zm.); 

5/ ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
( Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.); 

6/ ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.); 

7/ ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 
(Dz.U. Nr 267, poz. 2251), 

8/ 8/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.); 

9/ ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) 

10/ ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 
694 z późn. zm.) 

11/ ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r . Nr 
108, poz. 908 z późn. zm.) 

12/ oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 2. 
1. Powiatowy Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną, wykonującą z 
upoważnienia Zarządu Powiatu, zarząd drogami powiatowymi w zakresie planowania, 
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych. 
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2. Siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg jest miasto Kłobuck, ul. Zamkowa 19. 
 
3. Terenem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest Powiat Kłobucki, obejmujący gminy: 

1) Kłobuck, 
2) Krzepice, 
3) Lipie, 
4) Miedźno, 
5) Opatów, 
6) Panki, 
7) Popów, 
8) Przystajń, 
9) Wręczyca Wielka. 
 

 
4. Powiatowy Zarząd Dróg używa pieczęci o treści: 

 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 19 

tel. (034) 319-82-50fax (034) 319-83-50 
IDS 151515916 NIP 574-18-32-021 

 
§ 3. 

1. Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków 
zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w 
szczególności: 
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej; 
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg 

oraz obiektów mostowych; 
3) pełnienie funkcji inwestora; 
4) utrzymywanie nawierzchni, chodników i innych urządzeń związanych z drogą; 
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 
6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb ochronnych oraz wykonywanie 

innych zadań na rzecz obronności kraju; 
7) koordynowanie robót w pasie drogowym;  
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 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; 

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych; 
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych; 
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 
12) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 
 powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;  
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 
14) wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu 
 oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
 osób lub mienia; 
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie 
 drogowym. 
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17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w 
 zarządzie organu zarządzającego drogą. 

 
2. Powiatowy Zarząd Dróg jest upoważniony w szczególności do: 

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do 
 wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną drogi; 

2) urządzenie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie 
przerwy komunikacji na drodze; 

3) ustawienie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. 
 
3. Pełnienie innych zadań ustawowych w zakresie drogownictwa, w tym także zawieranie w 
tym zakresie umów cywilno- prawnych oraz porozumień z innymi organami administracji. 
 

§ 4. 
1. W wykonywaniu zadań określonych w § 3 Powiatowy Zarząd Dróg współdziała z: 
 1/ organami administracji rządowej i samorządowej; 
 2/ komórkami Starostwa Powiatowego w Kłobucku i jednostkami organizacyjnymi 
 powiatu kłobuckiego oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi; 
 3/ innymi przedmiotami oraz organami administracyjnymi innych szczebli. 
 
2. Powiatowy Zarząd Dróg może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w 
trybie i na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu. 

 
 

Gospodarka finansowa 
 

§ 5. 
1. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg finansowana jest z budżetu Powiatu 

Kłobuckiego. 
2. Dochodami Powiatowego Zarządu Dróg są także środki finansowe pochodzące z innych 

źródeł celowych, a także środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów 
własnych. 

 
§ 6. 

Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami wynikającymi z 
ustaw, według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych obowiązujących w 
jednostkach budżetowych. 

 
§ 7. 

Powiatowy Zarząd Dróg gospodaruje mieniem przekazanym mu dla wykonywania 
statutowych zadań. 

 
 

 
Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg 

 
§ 8. 

1. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu. 
3. Dyrektor odpowiada za kierowanie i realizację zadań statutowych, a zwłaszcza: 
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 1/ określanie i wdrażanie odpowiedniej struktury organizacyjnej; 
2/ dobór kadr i podział zadań; 
3/ sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją; 
4/ współpracę z organami samorządowymi. 

 
§ 9. 

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg działa przy pomocy wyodrębnionych w strukturze 
Zarządu komórek organizacyjnych oraz głównego księgowego. 

2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Powiatowego Zarządu Dróg określa Regulamin 
Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 

3. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg uprawniony jest do składania oświadczeń woli 
wobec innych podmiotów w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej 
jednostki w granicach upoważnień udzielonych mu przez Zarząd Powiatu. 

4. Dyrektor uprawniony jest do dochodzenia wierzytelności związanych z zakresem 
działania kierowanej jednostki jak również do udzielania pełnomocnictw procesowych. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i 
wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników. 
 

 
Nadzór nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 

 
§ 10. 

1. Nadzór nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu. 
2. Zarząd Powiatu ocenia okresowo sprawozdania przedłożone przez jednostkę, dotyczące 

jej działalności. 
3. Powiatowy Zarząd Dróg podlega kontrolom okresowym kontroli wewnętrznej Starostwa. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 11. 
1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia.  
2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


