
 

 

UCHWAŁA NR XLI/1030/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 23 listopada 2009r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego pn. „Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego”  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) 
oraz w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 19 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 
i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, 
poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 
i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, 
poz. 504), art. 4 ustawy dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, 
poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 
r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 
i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, 
poz. 753); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale XLV/941/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 października 2001 r. 
w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” 
oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Uchwała 
Nr VIII/149/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 lipca 2003 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 dnia 16 lutego 2004 r., zm. Uchwała Nr XXIII/614/08 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 16 czerwca 2008 r., zm. Uchwała Nr XXVIII/716/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 
24 listopada 2008r.) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§2.1. Przedmiotem działania Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego jest: 

1) finansowanie, planowanie, utrzymanie, ochrona dróg publicznych, organizacja ruchu 
na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, 
z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. 

2) zarządzanie, gospodarowanie, finansowanie, oznakowanie i utrzymanie uŜytków 
gruntowych o symbolu „dr” stanowiących własność Gminy Miasta Szczecin, 
nie zarządzanych przez inne podmioty, 

3) organizacja, nadzór i kontrola oczyszczania ulic w Mieście Szczecin, 
4) przewóz, organizacja, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu działalności, a takŜe organizację oraz zasady 
funkcjonowania zakładu budŜetowego pod nazwą „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” 
określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.” 



 

 

 
§ 2. W załączniku do Uchwały wskazanej w § 1, § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.1. Finansowanie, planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych, organizacja ruchu 
na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem 
autostrad i dróg ekspresowych, w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieŜące 
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inŜynierskich, 

3) pełnienie funkcji inwestora, 
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inŜynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 
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 i zjazdy z dróg oraz pobieranie 

opłat i kar pienięŜnych, 
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

udostępnianie ich na Ŝądanie uprawnionym organom, 
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, 
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 

inŜynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich uŜytkowników, 
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobraŜeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inŜynierskich 

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

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
17) utrzymywanie zieleni przydroŜnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, 
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie 

nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości, 
19) nabywanie nieruchomości innych niŜ wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania 

drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa, 
20) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju 

pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności 
przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów 
o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego, miejsc wykonywania kontroli ruchu 
i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do waŜenia pojazdów, 

21) 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. 

2. Zarządzanie, gospodarowanie, finansowanie, oznakowanie i utrzymanie uŜytków 
gruntowych o symbolu „dr” stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, 
nie zarządzanych przez inne podmioty, w tym: 



 

 

1) regulacja stanów prawnych nieruchomości, 
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości, 
3) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dzierŜawy nieruchomości oraz 

ustanawianie na tych nieruchomościach słuŜebności przesyłu, 
4) prowadzenie spraw związanych umieszczaniem reklam. 

3. Organizacja, nadzór i kontrola oczyszczania ulic w Mieście Szczecin. 
4. Przewóz, organizacja, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym, 
a w szczególności: 

1) organizowanie i koordynowanie regularnego transportu publicznego na terenie Miasta 
Szczecin oraz sterowanie ruchem wszystkich jednostek transportu miejskiego, 

2) określenie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci 
komunikacyjnej, 

3) organizowanie i wykonywanie słuŜb nadzoru i sterowania ruchem przygotowanej 
do realizacji zadań związanych z ratowaniem Ŝycia i zdrowia ludzkiego, 

4) organizowanie usług przewozowych, nadzór ich wykonania, 
5) analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykę 

taryfową, 
6) organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów, 
7) ustalanie planu nakładów na transport zbiorowy w zakresie eksploatacji i inwestycji, 
8) zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie przewoźników stosownie 

do zawartych umów, 
9) prowadzenie remontów, konserwacji oraz modernizacji eksploatowanej infrastruktury, 
10) wydawanie regulaminu przewozu określającego warunki obsługi podróŜnych, 
11) przeprowadzanie postępowań reklamacyjnych podróŜnych wynikających z umowy 

przewozu.” 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


