
UCHWAŁA NR XXXVI/225/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
2022 r. poz. 528) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/223/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 
poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r poz. 583. 
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STATUT 

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W TORUNIU 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest samodzielną jednostką budżetową i działa na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. 

poz. 920 z późn. zm.); 
2. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.); 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. 

zm.); 

4. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 

U.2021 poz 1672 z późn. zm.); 

5. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.); 

6. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r. w 

sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich 

częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji nowych jednostek 

administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 

156, poz. 1027) - zał. Nr 1 cz. II pkt 15. 

 

§ 2 

 

1. Nazwa jednostki organizacyjnej brzmi:  

           Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, zwany dalej PZD 

1. Siedzibą PZD jest  miasto Toruń. 

2. PZD posiada Obwód Drogowy w  Grzywnie. 

 

Rozdział II 

Przedmiot i zakres działania 

 

§ 3 

 

1. PZD wykonuje zadania należące do Zarządu Powiatu jako zarządca dróg powiatowych z 

zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 

2. Do zakresu działania PZD należą w szczególności sprawy: 

1) planowania rozwoju sieci dróg powiatowych oraz sieci dróg rowerowych na terenie Powiatu 

Toruńskiego, 

2) organizacji utrzymania dróg powiatowych, dróg rowerowych, drogowych obiektów 

inżynierskich i urządzeń drogowych w stanie zgodnym z wymogami technicznymi, 

3) ochrony dróg powiatowych i dróg rowerowych, 

4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów techniczno-budowlanych, eksploatacyjnych i 

porządkowych w zakresie gospodarki drogowej oraz warunków technicznych projektowania 

dróg, dróg rowerowych i drogowych obiektów inżynierskich, 
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5) przedstawianie zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na 

budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych, dróg rowerowych oraz drogowych obiektów 

inżynierskich, 

6) utrzymanie nawierzchni dróg, dróg rowerowych, chodników, drogowych obiektów 

inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

7) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

8) pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w zakresie budowy i modernizacji dróg 

 powiatowych oraz dróg rowerowych, 

9) organizowanie wykonawstwa  robót przez zewnętrznych wykonawców zgodnie z ustawą 

 Prawo zamówień publicznych, 

10) nadzór nad budową, modernizacją, utrzymywaniem i ochroną dróg powiatowych, dróg 

 rowerowych oraz przestrzeganie na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych, 

11) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie gospodarki 

 drogowej, 

12)  koordynacja robót w pasie drogowym, 

13) prowadzenie ewidencji dróg powiatowych, dróg rowerowych oraz drogowych obiektów 

inżynierskich przy tych drogach, 

14) sporządzanie  informacji i gromadzenie danych o sieci dróg powiatowych, 

15) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, dróg rowerowych i drogowych obiektów    

 inżynierskich, 

     16) standaryzacja warunków organizacyjno-technicznych odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

 drogach powiatowych, 

     17) organizacja techniczno-sprzętowa odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych, 

     18) zapewnienie przejezdności dróg powiatowych, 

     19) zatwierdzanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych, dróg rowerowych, drogowych    

 obiektów inżynierskich, 

    20) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

    21) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, 

    22) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powodować lub 

 powodującym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

    23) sadzenie nowych drzew oraz pielęgnacja drzew i krzewów, utrzymanie istniejącego 

 zadrzewienia  oraz usuwanie drzew i krzewów, 

    24) prowadzenie gospodarki gruntami pod drogami oraz gruntów i innych nieruchomości 

 pozostających w zarządzie organu zarządzającego drogą. 

     3.  Obszar działania Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu obejmuje sieć dróg powiatowych                               

 znajdujących się na terenie następujących gmin Powiatu Toruńskiego: Miasto Chełmża, Gmina   

 Chełmża, Gmina Czernikowo, Gmina Lubicz, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina  

 Obrowo, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka. 

      4. PZD może współdziałać z gminami w zakresie realizacji zadań na drogach. 

 

 

 

Rozdział III 

Organizacja PZD 

 

§ 4 

 

1. Dyrektor  PZD kieruje PZD i jest zwierzchnikiem służbowym dla jego pracowników.    

2. Strukturę organizacyjną PZD określa jego „Regulamin organizacyjny”, zatwierdzony przez 

Zarząd Powiatu. 

3. Dyrektor PZD odpowiada za działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe 

gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi jednostki. 

4. Sprawy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników PZD należą do właściwości 

Dyrektora. 
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5. Dyrektora PZD zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.  

6. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Powiatu Toruńskiego. 

 

 

Rozdział IV 

Zasady gospodarki finansowej 

 

§ 5 

 

1. PZD prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. 

2. PZD pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza 

na rachunek dochodów powiatu. 

3. Podstawą gospodarki finansowej PZD jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i 

wydatki  zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 

4. PZD prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek 

budżetowych. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 6 

 

1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego Statutu mogą nastąpić w drodze uchwał Rady Powiatu. 
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UZASADNIENIE 

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu przedstawia projekt Uchwały  dotyczący uchwalenia nowego Statutu. 

Potrzeba przyjęcia nowego Statutu podyktowana jest  dostosowaniem treści statutu do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa, usunięcia nieaktualnych informacji dotyczących siedziby Powiatowego 

Zarządu Dróg  w Toruniu oraz określenia aktualnego przedmiotu działalności  

i zapewnienia przejrzystości i spójności treści aktu.  
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