
UCHWAŁA NR XXIII/614/08  
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 16 czerwca 2008 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego pn. „Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego”  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz w związku 
z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), 
art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 
Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, 
poz. 984, Nr 82, poz. 560); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecin z dnia 
22 października 2001 r. (zm. Uchwała Nr XV/302/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 
19 stycznia 2004 r., zm. Uchwała Nr XVI/317/04 Rady Miasta Szczecin z 16 lutego 2004 r.) 
w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. 1. W rozdziale III § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„Finansowanie, planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych, organizacja ruchu 
na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecina, z wyłączeniem 
autostrad i dróg ekspresowych oraz zarządzanie terenami w zakresie finansowania, 
utrzymania i oznakowania dróg nie zaliczonych do Ŝadnej kategorii dróg publicznych, 
nie zarządzanych przez inne podmioty w tym równieŜ terenami określonymi jako uŜytek 
drogowy oznaczony w ewidencji gruntów jako „dr” w tym w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 
2) opracowywanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz 

obiektów mostowych, 
3) pełnienie funkcji inwestora, 
4) utrzymanie nawierzchni chodników obiektów inŜynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą lub w pasie drogowym 
– sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulic, 

5) realizacja zadań w zakresie inŜynierii ruchu, 
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie 

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



9) prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, obiektów 
inŜynierskich i innych urządzeń infrastruktury drogowej, 

10) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających 
na drogach, 

11) prowadzenie ciągłej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych, 
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich uŜytkowników, 
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobraŜeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 
14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych 

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagroŜenie 
bezpieczeństwa osób lub mienia, 

15) przywracanie pasa drogowego do eksploatacji, 
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
17) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie 

drogowym, 
18) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi 

w zarządzie organu zarządzającego drogą, 
19) organizowanie systemu płatnego parkowania i pobierania opłat z tego tytułu, w tym 

zawieranie umów na administrowanie strefą płatnego parkowania oraz nadzór nad jej 
prawidłową realizacją, 

20) zarządzanie obiektami nie będącymi elementami pasa drogowego np. reklamy, 
21) pobieranie opłat z tytułu ustawienia reklamy w pasie drogowym.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


