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Tekst ujednolicony

uchwaty Nr XX){.IV/1023?008 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008r. w
sprawie statutu l zlttv Dt6g Miejskich (Dz.U. wojew. Mazowieokiego z 2008r. Nr 98 poz.
3491), uwzglqdniajqcy zmiany wytikajqce z projektu uchwaly Rady Miasta Stolecznego
Warszawy zmieniajqcej uchwalg w sprawie statutu Zarz4du Dr6g Miejskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (t. j
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. l59l z p6in. zm. ') w zliqzkl z art. 12 ust. I ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z p62n. zm.2) onz art.
50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogo\ryym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z p6in. :zn.3Y
Rada m.st. Warszawy uchwala co nas4puje:

$ l. Nadaje siE Zarzqdowi Dr6g Miejskich statut w brzmieniu zal4czrika do uchwaly.

$ 2. Uchyla sig statut Zanq&t Dr6g Miejskich strnowiqcy zal4oznik do uchwaly Nr
XLIV9%2004 Rady m.st. Warszawy z dniach 2 grudnia 2004 r. w sprawie statutu Zanqdu Dr6g
Miejskich (Dz.U. Wo|Moz.z2004 r. Nr 309, poz.957l).

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sip Prezydentowi m.st. Warszawy.

$ 4.Uchwala wymaga ogloszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

$ 5. I.Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z moc4 obowiq.zujqc4
od dnia I stycznia 201 I r.

2. W sprawach dotyczqcych pojazd6w, kt6re zostaly usunigte lub zostala wydana
dyspozycja ich usunigcia, przed dniem I stycznia 201 I r. wlaSciwe sq dotychczasowe jednostki r

odbywaj4 sig one na dotychczasowych zasadach.

f) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszonc w Dz. U. z20U2r. Nr 23, poz.220,Nt 6\
poz.558, Nr I 13, po2.984, Nr 153, poz.t27l i N! 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz7l7 i Nr 162, Wztl568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr I l6 po2.1203, 22005r- Nr 172" poz. l44l i Nr 175, poz.t457, 22006r. Nt 17,
poz.l2t i Nr l8l, poz 1337,22007r. Nr 48, po2.327, Nr 138, poz.9'14 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r, Nr
l80,poz.llll i Nr 223, poz.l45E, z 2Q09 | Nr52, poz.420 i Nr 157, Wz.l? l olaz z20l0r. Nr 28,poz. 142 i
146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675

2r Zmiany wymi€nionej ustavy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

! Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustairyy zostaty ogloszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz-757,Nr 25, !pz-.202, Nr 90, poz 756, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. t462,Nr 179 poz.
f486,Nrl80,poz1494iNrl80,poz.1491,z2-006r.Nr17,poz. l4l, Nr 104, poz. ?08, Nr 104, poz.7 ,Nr
190, poz. 1400, Nr l9l, poz.l4lo i Nr 235, poz.l?0l, z 2007 r.Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz.38l, Nr 99 poz,
661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 200E r. Nr 37, poz. 214 , Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz.l320, Nr
220, poz.l4l I, Nr 220, pozl426,Nt 22j, poz. L46l,Nr 221, pozl426,Nr 234, poz 1573, z 2()O9 r. Nr 3, poz.
I I, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 168,
poz 1323 onz z20l0 r. Nr tlO, poz. 230, Nr 43, poZ.246, Nr 40, poz230, Nr 122, poz.8z1,Nr t5t, poz.l0l3 i
Nr 152 Doz.lol8.
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ZAL,{CZNIK

STATUT

zlnz4lu nn6c MIEJSKTcH

$1.

ZarzqdDftgMieiskich dziala na podstawie: .:---:^ rn..,.- .,, .^.an,ip
;;;;;fi "; 

'iwnsgtgl Rady m. st. warszawy z dnia 26 kwietnia 1993r. w sprawiu

uwtonenia Zan4du Dr6g Miejskich

Z. ,.ft*"fy nr 4l3li3 Zuzqdtr iwipzl<! Dzielnio-Gmin Warszawy z dnia 15 czerwca 1993r' w

sprawie powolania Zarz4du Dr6g Miejskich,

3. ;[.*y ftniati ;;.d rssii'"o drig*l' publicznvch (DztJ' z 2007r' Nr t9' poz' rt5 z

p6:2n. zm.) zwanej dalej ustawq,

a. I.il*"'fi"-i" zd-'.r"rti.u 199?i. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r' Nr 108, poz' 908

zp6Li. zm'),

S. 
"tlr*V " 

Jtif" Z? sierpnia 2009r' o finansach publiczrych @z'U' z 2009r' Nr 151 poz' 1240 z

p6Ln. zm.)
O. 

'uri"*V, aniu 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu l4dowego (Dz'U' z

2005r. Nr 267, Poz.225l z P61n' zm'),

?. ;;t"*y z anii is marca 2002r' o usiio;u miasta stolecznego Warszawy (Dz'U' Nr 4l' poz'

361 z P6Ln. zm.),

8. niniejszego statutu'

9. innych przepis6w prawa. 
S z.

1. Zarz4d Dr6g Miejskich, zwany dalej ZDM, jest je$9s1ta organizacyjnq. m'st' Warszawy
' ;;;;i"d"jdq 

"soiowodci 
prawnej, diialaj4c4w formie jednostki bud2etowej'

2. Siedzib4 ZDM jest m. st' Warszawa.

3. Obszarem dzialania ZDM jest m.st' Warszawa'

+. Nuaoir nad dzialalnodci q ZDM sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy

merlorycznej kom6rki organizacyjnej Urzqdu. m' st' Wars?:vy'

s.2nil,r uiv*uj" i zarz4dza pnekazanym mu mieniem m'st' warszwy'

s3.
1. ZDM jest zttz4dem drogi w rozumieniu ustawv, przv 

,pomocv. 
ki6t:q: T"?*ll^"li.tt'

Warszawy wykonuje swoje obowipki jako zarz4doa dr6g.publicznych kraJowych' I wyJercem

autostrad i ir6g 
-ekspresowych, 

wojew6dzkich i powiatowych' zwanych dalej "drogami

p"ilf i.^Vti" 
"t"" 

wykonuje inne zadania okreilone w niniejsrym statuoie'

2.Do zadah ZDMr nale2ry w szczeg6lnodci:

ii- p.f"i"i. funkcji zarz4du drogi na drogach publiczrych' o kt6rych mowa w ust'l oraz

wvkonvwanie na rych drogacil ndah iarzadcy drogi okedlonych w ustawie i innych

;;;^;h;;;, i @aclnie- zadah prznkazanvch do realizacji innvm jednostkom

Itgtni-"yjnyt m.st. Warsiawy i kom6rkom organizacyjnym UrzQdu m'st' Warszawy' 
. .

z) ieitiacja'iaaari zwi4zanych z wprowadzeniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskiego

systemu informacji na obszarze m. st Warszawy'

lliliiiriip zada(r'w zakresie poboru oplat za parkowanie pojazd6w _samochodowych 
na

-' 
arogt"li p"uri"znych i drogach gminnych w strefie platrego parkowania niestrze,ionego, w

t;-;yi;"ydie kontrlli u-iszczania optat za parkowanie oraz pobieranie oplat

dodatkowych,



,

4) uzgadnianie tras przejazdu po zarzqdzanych drogach pojazd6w z ladunkiem lub bez ladunku

o masie, naciskach osi lub *ylnliu"r, ir"w^injiyin wielkosci okreSlone w odrgbnych

I i.KpJJllli" racjonalnej gospodarki grunt6w . zabudowanvch i niezabudowanych

pozostajqcych we wladaniu'iiu oru' gJspodarki pojazdami' maszynami i urzqdzeniami

u2fkowanYmi Przez ZDM,
ot wirazanie postepu technicznego, organizacyjnego i ekonomioznego'

) j *it-y*"li" 
'i 

'V.f, -a* pJ*ieriony"h do ,eali zacii pnezPrezydenta m. st. Warszawy.

2.l-ananii okeslone w ust.2 pkt I obejmujqw szczeg6lno6ci:

;) *yk";t";;ouowiqzk6w zarziJ"y atig omsmiych-w art' 20 ustawv nie przekazanych do
'' 

iitti":i innym jednostkom o.guni"uoyfnyt m'st' warszawy i kom6rkom organizacyjnym

Urzpdu m.st. Warszawy,

a .p"j*"t*i. nieodplatnego trwalego zarzqdu gruntami w pasie drogowym dr6g publicznych

oraz gospodarowanre tymi g..intu-i w- granicach okre5lonych ultalvfu a. takze

gorpoO"u.o*uni" innymi nieruchJmodciami nabytymi na potzeby zarz4dzania drogami' 
.

:l i.y{"nyrn*i" bada6, analiz, opinii, ekspertyz-oraz innych zadafi zwi4zznych z orguizaciq
' 

ruchu na drogach publicznych w m'st' Warszawy'

4. Zadania okedone w ust. 3 pkt 3 obejmujew szczeg6lno6ci:

l) realizacie zadari teohniozny"f, *ynift4"q"yttt z zitwierdmnych projekt6w organizacji ruchu

" ;; ;;;-;""rr.ii r"u' ate"en pnitaznvch ptzez otgan zan4dzajqcy ruchem' w

,r"r"gOfnoS"i u.iis""rani"--i ut ryt-i" znak6w drogowycb, urzqdzei sygnalizacji

StGi""j, urzqa*ti sygnalizacji dZwie-kowej oraz urzqdzeri bezpieczeistwa ruchu'

2) opiniowanie i opracowywanie projektdw organlzacJl rucnu 
--:: ,..^L.. .r^ .^^ri--.;.

3) wdrazanie lub przexazywaniJ 
"at*ierO'oiyctt 

projekt6w organizacji ruchu do realizacji

jednostkom zobowiqzanym do ioh wdro2cnia,

+l *yLt"y**i" biei4cej i okresowej kontroli zgodnodci pnekazanej do wdro2enia organizacji

ruchu na drogach publicznych z zatwierdzonyml proJeKl9ml'

5) opiniowanie tras pflewozu material6w niebezpG"znych w zskesie okeslonym odrgbnymi

przepisami, .^-:^ -.-a-+,,an^ad_
el ipi"io*"ti. i uzgadnianie projekt6w miejscowygtr.4lalgw zagospodarowania przestzennego
-' 

oiaz projekt6w U-uaowfanyctr obi"kt6* i irzsdieit lokalizowanych na terenaoh przyleglych do

oasu'd.&o*"go dr6g publicznych, w zakesie nale2qcym. do kompetencj i zarz4dcy drogi'

A ;;;;;;"";i.;;iarf,w ruchu oraz zbior6w danych o ruchu i wvpadkach drogowvch' 
.

8i podejmowanie dzialaf majqcyoh na celu poinoszenie stanu be4ieczeristwa na drogach

publicznyoh na terenie m.st. Warszawy'
g)'wykonywanie innych zadarl technicznych z zakrest zarzqdzania ruchem na drogach-'puUti" 

y"tt, powierzonych do re ailizacji przezPrezydenta m st' Warszawy'

$4.

ZDM wykonuje zadania m.st. Warszawy oke6lone- w..art' 50a ustav'ry Prawo o ruchu

a."g"*yi" "# a"iala w imieniu starosty w zakesie okreslonym w alt. l30a ustawy Prawo o

ruchu drogowym. 
$ 5.

I . Prac4 ZDM kieruje Dyrektor przy pomocy zastqpc6w i.gl6wnego ksiggowego-

i. iiorun.t p.u"y iDyi"ktot"t zbit'r nawiqzu;e i rozwiq3uje Prezydent m'st' warszawy' kt6ry

udziela niezbqdnych pelnomocnictw i upowa2niefi '



J

3. ZDM jest pracodawcq w rozumieniu Kodeksu pracy' w

*.,konuie wszelkie czynnojoi z zakesu prawa pracy' 
-

+. i-""oS"i z zakesu prawa pracy wobec Dyrektora

WarsrawY'
$6.

1. Do zakesu dzialania Dyrektora ZDM nalezy w szozeg6lno5ci:

l) zapewnienie p.a*iabwego fun-kcjonowania ZnM i tierowaniejego dzialalnoSci4

;i #;il;;i" ZOr.A ioUo'pia.iotO* zewnEtrznych, jednostek organizacvjnvch m'st

'' V;;;;;; .;;tkom6rek organiz:cvjnvch urzedu m'st 
'\#arszawv'

3) skladanie oSwiadczefr * ;ffi;'#; i zoiowiqraR majqtkowych do wysoko.ci kwot

okeSlonych w planie finansowym ZDM'

+l 
"Ig""i""'*""i" 

i t i"ro**i" a'i'ntutno3ciq ZDM w zakresie obronno6ci kraju'

2. Dvrektor ZDM mo2e p"*"o;;'t;dy;;-*spoly' jako organv oomocnicze i opiniodawczo-

doradcze, o charakterze ,tufy.-iui-tooz"y^, oi t"eU1a" cei powolania, sklad osobowy'

organizacjg i zakres dzialania'

$7.

Schemat organiz acyjny, z -uwzglqdnieniem 
struktury oryanizacyjnej' okesla regulamin

organizacyjny ZDM wprowaozo'n"f iy"1 5,1"rt1ra lLt'g uzvskaniu akceptacji Dyrektora

merytorycznej tomorrr oryani''u"y1n9.i. yy3i" m st' Warszawy' przy pomocy kt6rej

wvkonywany jest nadz6r na<t otiJa'"tSJ'iq ZpM' oraz po zatwietdzeniu przez Prezydenta m'st'

Wutrtu*y lub osobq przez niego upowa2nion4'

s8.

ZDM.,
l) posiada rachunek bankowY

ij iriiil"' *";;;auite nn*lo*anu podstawie planu finansowego'

3) prowadzi ewidencjQ rsqgowqmal4iku przekianego,w. zarz4d lub uzytkowanie'

;j ilffi;;;";iil;sd""t--.p.1'i"'a'.*czodc zgfodnie zobowiqzujqcvmi przepisami'

se.

ZmiutwstatuciezDMdokonujes|gwtrybiewlaSciwymdlajegonadania.

imieniu kt6rego, Dyrektor ZDM

ZDM wYkonuje PrezYdent m st'


