
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/1023/2020 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 30 lipca 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Zarządu Dróg Miejskich stanowiącym załącznik do uchwały 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, z 2010 r. Nr 201, poz. 5779 oraz z 2015 r. poz. 8631) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. ZDM jest zarządem drogi w rozumieniu ustawy, przy pomocy którego Prezydent m.st. Warszawy 

wykonuje swoje obowiązki jako zarządca dróg publicznych krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg 

ekspresowych), wojewódzkich i powiatowych, oraz wykonuje inne zadania określone w niniejszym statucie.”, 

2) w § 3 w ust. 2: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) realizacja zadań w zakresie poboru opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych, uwzględniając również drogi gminne, w strefie płatnego 

parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w tym wykonywanie kontroli uiszczania 

opłat za postój oraz pobieranie opłat dodatkowych,”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) realizacja zadań związanych z wdrażaniem, zarządzaniem  

i utrzymaniem strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, uwzględniając 

również obszar dróg gminnych, prowadzenie dla tych stref badań i analiz, w tym wykonywanie i składanie 

do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, wdrażanie zmian w organizacji ruchu oraz w uzgodnieniu 

z właściwym zarządcą drogi gminnej wykonywanie i odtwarzanie oznakowania pionowego i poziomego 

w zakresie miejsc postojowych w obydwu ww. strefach płatnego parkowania, a także oznakowania 

pionowego informującego o wjeździe do ww. stref i wyjeździe z nich,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Poz. 8599
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