Zaiqcznik do Uchwaly NR XL11831113
Sejlniku Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Statut
Podkarpackiego Zarzqdu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie

Rozdziat I. Postanowienia ogolne.

Podkarpacki Zarzqd Drog Wojew6dzkich w Rzeszowie zwany dalej ,,PZDW" dziata
na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach (Dz. U. z 201 3r. poz. 260 z pozn,
zm.)
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie wojewodztwa (Dz.U.
z 201 3r1poz. 596. z poin. zni.)
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885, z pozn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2010 r., Nr 102, poz.651 z p6z zm.),
5) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012r.,
Nr 1137 z poin, zm.),
6) ustawy z dr~ia16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.
U. z 2011., Nr 5 poz.13 z pozn, zm.),

7) ogolnie obowiqzujqcych przepisow prawa.

1. PZDW jest jednostkq budzetowq, finansowanq przez Samorzqd Wojewodztwa
Podkarpackiego, jako jednostka organizacyjna wykonujqca zadania w zakresie
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drog, na
podstawie ustawy o drogach publicznych.
2. Siedzibq PZDW jest miasto Rzeszow.
3. Tereneni dzialania PZDW jest Wojewodztwo Podkarpackie.

Kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie dzialalnosci PZDW ~ialezydo Zarzqd u
Wojewodztwa Podkarpackiego.

Bezposredni nadzor nad dzialalnosciq PZDW sprawuje Dyrektor wlasciwego
merytorycznie departamentu Urzqdu Marszalkowskiego.

Rozdzial II. Przedmiot i za kres dzialania.

I . Przedmiotem dzialauia PZDW jest wykonywanie obowiqzkow oraz zadan
zarzqdcy drog wojewodzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
a w szczegolnosci:

1) opracowywa r ~ i eprojektow planow rozwoju sieci d rogowej,
2) opracowywanie projektow planow finansowarlia budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony drog oraz drogowycli obiektow
inzynierskich,
3) pelnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie

nawierzchni drogi, chodnikow, drogowych obiektow
inzynierskich, urzqdzen zabezpieczajqcych ruch i innych urzqdzen
zwiqzanych z drogq,

5) realizacja zadan w zakresie inzynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
wykonywanie innych zada~ina rzecz obrol-lnosci kraju,

obronnych oraz

7) koordynacja robot w pasie drogowym, w tym okreslanie szczegolowych
warun kow budowy i przebudowy drog spowodowanych inwestycjq
niedrogowq,
8) wydawanie zezwolen na zajccie pasa drogowego i zjazdy z drog oraz
pobieranie oplat i kar pienicznych,
9) prowadzenie ewidencji drog, obiektow mostowych, tuneli, przepustow
i promow oraz udostepnianie ich na zqdanie uprawnionym organom,

10) sporzqdzanie informacji o drogach wojewodzkich oraz przekazywanie ich
upowaznionym organom,
II ) wykonywanie
robot
i zabezpieczajqcych,

interwencyjnych,

utrzymaniowych

12) przeciwdziaianie niszczeniu drog przez ich uzytkownikow,
13) przeciwdziaianie niekorzystnym przeobrazeniom srodowiska mogqcym
powstac I L I powstajqcym
~
w nastqpstwie budowy lub utrzymania drog,
14) wprowadzanie ograniczen lub zamykanie drog i drogowych obiektow
inzynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdow drogami roznej
kategorii, gdy wystepuje bezposredr~iezagrozenie bezpieczenstwa osob
lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarow ruchu d rogowego,
16) utrzymywanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz
krzewow,
17) nabywanie nieruchomosci
igospodarowanie nimi w
nieruchomosci,

pod pasy drogowe drog publicznych
ramach posiadanego prawa do tych

18) nabywanie nieruchomosci innych niz wymienione w pkt. 17 na potrzeby
zarzqdzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do
nich prawa,
19) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drog i drogowych obiektow
inzynierskich oraz przepraw promowych, ze szczegolnym uwzglqdnieniem
ich wpiywu na stan bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym weryfikacjq
cech i wskazanie usterek, ktore wymagajq prac konserwacyjnych lub
naprawczych ze wzglqdu na bezpieczenstwo ruchu d rogowego,
20) badanie wplywu robot drogowych na bezpieczenstwo rucllu drogowego,
zarzqdzar~iei utrzymanie kanatow technologicznych oraz pobieranie opiat,
o ktorych mowa w ustawie o drogach publicznych.
21) nieodpiatne udostepnianie gminie na jej wniosek czesci pasa drogowego
w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych
urzqdzen siuzqcych do obstugi podroznych

2. PZDW wykonuje zadania w zakresie r u c h ~pojazdow
~
nienormatywnych okreslonych
w ustawie prawo o ruchu drogowym poprzez wydawanie zezwolen kategorii I na
przejazdy pojazdow nienormatywnych oraz dokonywanie uzgodnien na przejazdy
pojazdow nienormatywnych w kategorii IV-VII.

3. Przedmiotem dziaiania PZDW jest wyl<onywanie w imieniu organiza'tora transpot-tu,
o ktorym mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym zadari w zakresie

lokalizacji przystankow komunikacyjnych, ktorych wiascicielem jest Wojewodztwo
Podkarpackie, udostqpniania ich dla operatorow i przewoznikow oraz wydawania
warunkow i zasad korzystania z tych obiektow.
4. PZDW moze realizowac takze inne niz okreslone w ust. I , 2, 3 zadania
i obowiqzki dotyczqce d rog , na podstawie upowaznien do zaiatwiania spraw
w ustalonym przez Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego zakresie, w .tym rowniez
do wydawania decyzji administracyjnych.

PZDW ma prawo do:

I ) wstqpowania na grunty przylegie do pasa drogowego, jezeli jest to
niezbqdne do wykonywania
i ochronq drog,

czynnosci zwiqzanych

z

utrzymaniem

2) urzqdzania czasowego przejazdu przez grunty przylegle do pasa
drogowego,
3)ustawiania na gruntach
przeciwsnieznych.

przylegiych

do

pasa

drogowego

zasion

PZDW realizuje inne zadania w zakresie drogowl-~ictwana podstawie czyr~nosci
cywilnoprawnych.

Rozdzial Ill. Organizacja i zarzqdzanie.

58
W skiad PZDW wchodzq:

I)
dyrekcja PZDW w Rzeszowie,
2) jednostki terenowe - Rejony Drog Wojewodzkich wraz z Bazami Materiaiowymi.

I . Rejon Drog Wojewodzkich w Jaroslawiu.
2. Rejon Drog Wojewodzkich w Jasle.

3. Rejon Drog Wojewodzkich w Lubaczowie.
4. Rejon Drog Wojewodzkich w Cancucie.

5. Rejon Drog Wojewodzkich w Mielcu.
6. Rejon Drog Wojewodzkich w Rymanowie.

7. Rejon Drog Wojewodzkich w Stalowej Woli.
8. Rejon Drog Wojew6dzkich w Ustrzykach Dolnych.

1. PZDW kieruje jednoosobowo i reprezentuje go na zewnqtrz Dyrektor, powolywany
i odwolywany przez Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego.
2. Dyrektor organizuje dziatalnoS6 PZDW i realizuje jego zadania przy pomocy
Zastqpcow oraz Kierownikow Rejonow.

3. Stosunek pracy na podstawie umowy o pracq z Zastqpcarr~iDyrektora, Gtownym
Ksiegowym,

Kierownikami

Rejonow

Dr6g

Wojewodzkich

i

pozostatymi

pracownikami PZDW nawiqzuje, rozwiqzuje i zmier~iaDyrektor.

$10

Dyrektor PZDW za zgodq Zarzqdu Wojewodztwa Podkarpackiego tworzy i likwiduje:

13 komorki dyrekcji PZDW w Rzeszowie,
2) jednostki terenowe.
$11

Szczegotowq organizacjq wewnqtrznq PZDW, obszar dziatania Rejonow Drog,
za kres dzialania poszczegolnych komorek organizacyjnych okresla Regulamin
Organizacyjny ustalony w drodze zarzqdzenia wewnqtrznego Dyrektora PZDW
zatwierdzony przez Zarzqd Wojewodztwa.
Upowaznia siq Dyrektora PZDW do wydawania zarzqdzen wewnetrznych w celu
prawidtowego funkcjonowania PZDW w zakresie nieuregulowanym niniejszym
statutem i regulaminem organizacyjnym.
Rozdziak IV. Postanowienia koncowe.

1. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym Statutem

majq zastosowanie

powszechnie obowiqzujqce przepisy.
2. Zniiana postanowien Statutu moze by6 dokonana wytqcznie w trybie
przewidzianym dla jego ustalenia.

