
Projekt

z dnia  12 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr VIII/92/94 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska 
Służba Drogowa uchwala się, co następuje:

§ 1. Miejskiej Służbie Drogowej w Hrubieszowie nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/211/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 1 czerwca 2004 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2004 r. Nr 128, poz. 1897 i z 2005 r. Nr 158, poz. 2830).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia....................2019 r.

Statut Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie

§ 1. 1.  Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie, zwana dalej Miejską Służbą Drogową jest jednostką 
organizacyjną Gminy Miejskiej Hrubieszów i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010);

5) niniejszego statutu.

2. Miejska Służba Drogowa jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2. 1.  Siedziba Miejskiej Służby Drogowej znajduje się przy ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów.

2. Miejska Służba Drogowa swoją działalnością obejmuje teren Miasta Hrubieszów.

§ 3. 1.  Przedmiotem działania Miejskiej Służby Drogowej jest zarządzanie, budowa, przebudowa, remonty, 
utrzymanie i ochrona w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszów dróg gminnych, parkingów, placów, obiektów 
mostowych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, dróg wewnętrznych i innych obiektów i urządzeń 
infrastruktury drogowej na terenie Miasta Hrubieszów oraz kanałów technologicznych i terenów zieleni 
miejskiej.

2. Do zadań Miejskiej Służby Drogowej należy:

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

2) pełnienie funkcji inwestora;

3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 
ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz 
obronności kraju;

6) koordynacja robót w pasie drogowym;

7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

8) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym 
organom;

9) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 
Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
osób lub mienia;
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14) pobieranie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszów;

15) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie:

a) przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszów;

b) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu 
przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych 
w pasie drogowym dróg publicznych, bez względu na kategorię tych dróg;

16) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska 
Hrubieszów

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

18) utrzymanie, wymiana i naprawa oznakowania poziomego i pionowego wraz z wprowadzaniem 
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;

19) utrzymanie terenów gminnych przeznaczonych pod drogi;

20) utrzymanie zieleni miejskiej oraz parku miejskiego wraz ze zlokalizowanymi na nich obiektami małej 
architektury (sprzątanie, koszenie, drobne naprawy infrastruktury);

21) utrzymanie przekazanych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych oraz deptaku miejskiego;

22) instalowanie i naprawa koszy na śmieci na zarządzanych terenach;

23) utrzymanie oznakowania: nazw ulic, placów i skwerów na zarządzanych terenach;

24) administrowanie i zarządzanie tablicami oraz słupami ogłoszeniowymi;

25) współpraca przy organizacji imprez organizowanych przez Urząd Miasta i jednostki mu podległe.

§ 4. 1.  Miejską Służbą Drogową kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Miejskiej Służby 
Drogowej działając jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

2. Kierownika Miejskiej Służby Drogowej zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta. Podstawą nawiązania 
stosunku pracy jest umowa o pracę.

3. Kierownik Miejskiej Służby Drogowej jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w tej jednostce.

§ 5. 1.  Organizację i zasady funkcjonowania Miejskiej Służby Drogowej określa regulamin organizacyjny, 
nadany przez kierownika w drodze zarządzenia. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 podlega uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

§ 6. 1.  Miejska Służba Drogowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach 
o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiej Służby Drogowej jest roczny plan finansowy.

§ 7. Bezpośredni nadzór nad działalnością Miejskiej Służby Drogowej sprawuje Burmistrz Miasta.
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Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi w art. 9 ust. 1, że gmina w celu wykonywania swoich zadań
może tworzyć jednostki organizacyjne.

Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hrubieszów
działającą w formie jednostki budżetowej.

Art. 18 ust. 2 pkt. 9 h w związku z art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że Rada
Miejska określa wewnętrzną organizację, tryb działania i zadania instytucji gminnych, co daje Radzie
Miejskiej prawo stanowienia aktów prawa miejscowego m.in. w zakresie uchwalania Statutu jednostce
organizacyjnej Gminy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nadając statut określa między
innymi przedmiot działalności jednostki budżetowej.

Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie działa obecnie na podstawie uchwały Nr XXII/211/04 Rady
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Służby
Drogowej w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2004 r. Nr 128, poz. 1897 i z 2005 r. Nr 158,
poz. 2830).

Zmiana obecnego Statutu jest podyktowana koniecznością aktualizacji podstaw prawnych
funkcjonowania jednostki, jak również uszczegółowienia zakresu zadań jednostki, w tym odniesienia do
zadań faktycznie wykonywanych.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

MARIUSZ BIRONT
Kierownik Miejskiej Służby
Drogowej w Hrubieszowie

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu ze
Skarbnikiem):

nie dotyczy

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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