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UCHWAŁA NR XVIII/409/2015
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm1)) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm2)) uchwala się, co następuje
§ 1. W uchwale nr XXXIV/1023/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie statutu
Zarządu Dróg Miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3491 oraz z 2010 r. Nr 201, poz. 5779) w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:
"3. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą,
4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),";
2) w § 3:
a) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4d w brzmieniu:
"4a) inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji systemu
komunikacji rowerowej oraz tworzenie korzystnych warunków dla jego rozwoju,
4b) realizacja zadań związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemów zorganizowanego,
współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych (carsharing),
4c) realizacja zadań związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu Warszawski Rower
Publiczny,
4d) utrzymanie, konserwacja i modernizacja oświetlenia na drogach krajowych, z wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych, wojewódzkich, powiatowych oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia na
drogach gminnych,",
b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.
379 i 1072
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,
911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190.
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"1) realizację zadań technicznych wynikających z zatwierdzonych projektów organizacji ruchu oraz innych
decyzji lub zaleceń przekazanych przez organ zarządzający ruchem, w szczególności umieszczanie
i utrzymanie znaków drogowych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
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