
Załącznik do Uchwały nr 284/2006 

Rady Powiatu Grodziskiego 

z dnia 29 czerwca 2006 roku 

STATUT 
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

§1. 
1. Powiatowy Zarząd  Dróg w Grodzisku Mazowieckim zwany dalej „Zarządem  Dróg" 

działa na podstawie: 

a/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie  powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. 
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), 

b/ ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2004r. Nr 204 
poz. 2086 z późn. zm.), 

d uchwały Rady Powiatu Nr 284/2006 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego 
d/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 249 

poz. 2014), 
e/ niniejszego statutu. 

§2. 
1. Zarząd  Dróg jest samodzielnąjednostką  organizacyjną  Powiatu Grodziskiego. 

2. Siedzibą  Zarządu  Dróg jest miasto Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 
3. Terenem działania Zarządu  Dróg jest Powiat Grodziski. 
4. Powiatowy Zarząd  Dróg finansowany  jest na zasadach ustalonych dla jednostek 

budżetowych. 
5. Przedmiotem działania Zarządu  Dróg jest realizacja zadań Powiatu Grodziskiego w 

zakresie zarządzania  i utrzymania dróg powiatowych. 
§3 

Do zadań Zarządu  Dróg w szczególności należy: 

1. Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Zarządcy  Dróg, w zakresie: 
a) zajęcia pasa drogowego 
b) zjazdów z dróg, 
c) orzekania o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego, 
d) wydawanie zgody na wykonywanie przebudowy lub kapitalnego remontu 

obiektów i urządzeń  istniejących  w pasie drogi nie związanych  z gospodarka 
drogową, 

e) wydawanie zgody na lokalizowanie w pasie drogi obiektów handlowych i reklamy 
oraz naliczanie i pobieranie opłat z tego wynikających. 

2. Wprowadzanie ograniczeń bądź  zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych 
dla ruchu oraz proponowanie objazdów , gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa osób i mienia. 

3. Opiniowanie wniosków o przejazdy po drogach pojazdów przekraczających 
dopuszczalne gabaryty. 

4. Występowanie na grunty przyległe do pasa drogi, urządzanie  czasowych przejazdów 
przez grunty przyległe, ustawianie na gruntach przyległych do drogi zasłon 
przeciwśnieżnych 

5. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania, 
budowy , modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów 
inżynierskich. 


