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w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich
w Lodzi oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czeruca 1998 r.
o samorzqdzie wojewodztwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.596, poz. 645) oraz $ 5 Statutu
i S 43 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi,
Zarzqd Wojew6dztwa t-6dzkiego uchwala, co nastqpuje:

S 1. Wprowadza zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Zarzqdu Dr6g

Wojew6dzkich w Lodzi, w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 1 do niniejszej Uchwaty.

$ 2. Zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Zarzqdu Dr6g

Wojew6dzkich w Lodzi, w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 2 do niniejszej Uchwaty.

$ 3. Wykonanie uchwaty powierza Dyrektorowi Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich

w t-odzi.

S 4. Uchyla Uchwatg Nr 813/11 Zarzqdu Wojewodztwa t-6dzkiego z dnia

7 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarzqdu Drog

Wojew6dzkich w Lodzi oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu

Organizacyjnego.

$ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

1. Witold Stgpiefi

2. Artur Bagiehski

3. Dorota Ryl

4. Marcin Bugajski

5. Dariusz Klimczak

Marszalek Wojew6dztwa
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REGULAM:N ORCANIZACYJNY

ZARZADU DROG WOJEWODZKICH Wヒ ODZ:

(tekStiednO:ity)

l.POSTANOW:EN:A OGOLNE

§1

Zarzad Dr6g wOieW6dzklch w ヒodzi dziala w oparciu o og61nie obowiaZuiaCe
uregulowania prawne,w szczeg61noSci o:
1)uStawQ z dnia 21 rnarca 1985r.o drogach publicznych(ti.Dz.U.z2013r.,pOz.260

ze zm.)|

2)ustaNヽ Z dnia 20 czen″ ca 1997r.― Prawo o ruchu drogowynn(ti. Dz. U.z2012r.,
poz.1137 ze zm。 ):

3)ustaⅥ崎 Z dnia 5 czen″ca 1998r. o samorzadZie woiew6dztwa(ti. Dz. U. 2013r.,
poz.596 ze zm.);

4)ustaWQ Z dnia 7 ‖pca 1994r. ― Prawo budowlane(ti. Dz. U. z2013r., poz.1409
ze zm.);

5) ustaWQ Z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg61nych zasadach przygotowania
i realizacilinwestycii W Zakresie dr6g publicznych(可 .Dz.U.z2013「 .,poz.687);

6)ustaNヽ Z dnia 21 sierpnia 1997「. o 9oSpodarce nieruchomoSciarni(ti.Dz. U.
z2010r.,Nr102,poz.651 ze zm.):

7)ustaWQ Z dnia 27 sierpnia 2009『 .o finansach publicznych (ti. Dz. U. z 2013r.,

poz.885 ze zm.);

8)ustaW9 Z dnia 29 stycznia 2004「 .― Prawo zam6wien publicznych (可 .Dz.U.
z2013r.,poz.907 ze zm.);

9)uStawQ z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(ti.Dz.U.z2002r.,
Nr 101,poz.926 ze zm.);

10)uStawQ z dnia 16 grudnia 2010r. o pub‖ cznyrn transporcie zbiorowyrn (Dz.U.

z201lr.,Nr5,poz.13 ze zm.)
11)Statut zarzadu Dr6g WoieW6dzkich wヒ odzi nadany Uchwala Nr 1512ノ 09 ZarzaOu

Woiew6dztwa ヒ6dzkiego z dnia 09 wrzeSnia 2009r.(tekst iednOlity)ze znliana
wprowadzona Uchwala Nr 771ノ 13 Zarzalu wOieW6dztwa ヒ6dzkiego z dnia
17 czen″ ca 2013r.

§2

1.Zarzadem Dr6gヽⅣoieW6dzkich wヒodzi zwanym w dalszei cz96Ci regulaminu

"Zarzadem"kieruie Dyrektor Zarzttu.
2.CzynnoSci z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Zarz年 lu wykonuie MarSZalek

a             吉:∫鴛 1:LIcalokttem dZialainoSci Zarzalu zgOdnie z zasada
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4. KierujEo'Zar4qdem Dyrektor realizuje zadania wynikajqce ze Statutu Zarzqdu
i powszdchnie obowiEzujEcego prawa Wzy pomocy Zastgpcy Dyrektora
ds. Vlr<yn?nia,.. Zastgpcy Dyrektora ds. Inwestycji, Zastgpcy Dyrektora
ds.''EkohcilhibZriy-ch, Glownego Ksiggowego, Kierownik6w Rejonow Drog
Wojewodzkich, Naczelnik6w Wydzial6w otaz pozostatych kom6rek
organizacyjnych.

5. Dyrektora Zarzqdu w czasie jego nieobecno6ci zastgpuje jeden
z upowaZnionych imiennie przez niego zastgpcow, w zakresie niezbgdnym
do zapewnienia prawidlowoSci funkcjonowania Zazqdu, za wyjqtkiem
nawiqzywania i rozwiqzywania stosunku pracy. Nie dotyczy to rozwiqzania umowy
o prace z powodu naruszenia przez pracownika podstawowych obowiqzkow
pracowniczych.

6. Gt6wny Ksiggowy wykonuje zadania okre6lone w przepisach o finansach
publicznych i przepisach o rachunkowoSci.

s3

1. W sklad Zarzqdu wchodzq kom6rki organizacyjne, ktore przy oznakowaniu spraw
i pism uZryalqnastgpujqcych symboli:

pkt Nazwa kom6rki oroanizacvinei SYMBOL
DYREKTOR ND

2) Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji N:
3) Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania NU
4) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych NE
5ヽ Gl6wny Ksiggowy EG
6ヽ fA/ydziat Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej lP
7) Wydzial Dokumentacj i Technicznej i Przygotowan ia I nwestvci i iD
8) Wydzial Realizacji Inwestycji lR
9) Zespol ds. WdraZania i Monitorowania Program6w Rozwoju

Regionalnego
:S

10ヽ Wydzial Dr6g UD
Wydzial Most6w UM

12) Wydzial Zaplecza Tech n icz n ego i Ad m i n istracj i ET
13) Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami DG
14) Wydzial Zam6wieh Publicznych DZ
15ヽ Wydzial Finansowy EF
16) Stanowisko ds.BHPiP.Po2. DB
17) Stanowisko ds. Obronnych DW
18) Stanowisko ds. Organ izacyj nych i Kontrol i Wewngtznej DO
19) Zespol ds. Informacyjnych Dl
20) Stanowisko Audytora Wewngtrznego DA
21ヽ Kadry DK
22) Sekreta‖ at DS
23) Radcy Prawni DP
24) Pelnomocnik ds. Ochrony I nformacji Niejawnych DN
25) Kancelaria Niejawna DT
26ヽ Administrator Bezpieczeistwa Informacji DD
27\. Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Poddgbicach RDW‐ 1
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28) Rejon Dr6g Wojew6dzkich w towiczu RDW‐2
29) Reion Dr6g wOieW6dzkich w Piotrkowie Trybunalskim RDW‐3
30) Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Belchatowie RDW‐4
31) Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu RDW‐5

s4

Strukturg organizacyjnq orcz podlegto56 poszczegolnych kom6rek organizacyjnych
Zarzqdu okre6la schemat organizacyjny, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego
Regulaminu.

s5

Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach z zakresu dzialalnoSci Zarzqdu,
zgodnie z nadanym StatutemZarzqdu iw granicach udzielonych peNnomocnictw.

s6

Dyrektor sprawuje nadzilr nad dzialalno5ciq Zarzqdu i jest zwierzchnikiem stu2bowym
wszystkich pracownik6w Zarzqdu, a w szczeg6lno5ci:

1) organizuje pracg oraz kieruje biezqcymi sprawamiZarzqdu,
2) reprezentu je Zarzqd na zewnqtrz,
3) podej m uje dziala n ia zapewn iajqce p rawidlowe f u n kcjonowa n ie Zarzqdu,
4\ nadzoruje przebieg prac nad przygotowaniem projektu budzetu Zarzqdu oraz

nadzoruje realizacjg budZetu,
5) wydaje wewngtrzne akty normatywne,
6) udziela pracownikom Zarzqdu upowaZniefi i petnomocnictw,
7) prowadzi politykg personalnqw Zarzqdzle,
8) wykonuje czynno6ci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do

wszystk i ch p racown ik6w Zar zqdu,
9) realizuje zadania okreSlone w szczeg6lno6ci w przepisach/aktach

normatywnych dotyczqcych ochrony informacji niejawnych, ochrony danych
osobowych idostgpu do informacji publicznej,

1 0) rozstrzyga wewn gtrzne spo ry kom petencyj ne,
11)wykonuje inne zadania zastrzeZone dla Dyrektora Zarzqdu, wynikajqce z aktow

normatywnychlz przepis6w, Statutu Zarzqdu oraz uchwat Sejmiku
Wojewod ztwa t-6d zkieg o i Zanqdu Wojewodztwa t-6d zkieg o :

a) realizuje zadania obronne, przewidziane dla Zarzqdu, wynikajEce z Planu
Operacyjnego Funkcjonowania Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
t-6dzkiego,

b) zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarzqdczq.

s7

1. Do wylqcznych kompetencji Dyrektora Zarzqdu nale?y:
1) ustalenie zakresu obowiqzk6w, uprawniefi i odpowiedzialnoSci pracownikow

bezpoSrednio podlegtych Dyrektorowi Zarzqdu Drog Wojew6dzkich w Lodzi oraz
sprawowanie nadzoru nad prawidlowo6ciq wywi4zywania sie
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zatwierdzenie zakresu obowiqzk6w i odpowiedzialno6ci dla pracownikow
zatrudnionych w Zarzqdzie Drog Wojewodzkich w t-odzi,
wykonywanie w stosunku do pracownik6w czynnoSci w sprawach z zakresu
prawa pracy,
okre6lanie zasad sprawnego obiegu dokument6w wewngtrznych,
ustalanie w oparciu o obowiqzuj4ce przepisy prawa regulaminow

funkcjonujqcych w Zarzqdzie Drog Wojewodzkich w Lodzi,
wydawanie wewngtrznych akt6w normatywnych,
wydawanie decyzji administracyjnych z upowahnienia Zarzqdu Wojew6dztwa
t-6dzkiego I u b Ma rszatka Wojewodztwa t_odzkiego,

8) wydawanie decyzji administracyjnych, w zakresie wydawania zezwoleri kategorii
I na przqazdy pojazdow nienormatywnych po drogach wojew6dzkich,
nakladania kar pienigznych, pobierania oplat i kar pienigZnych,

9) wykonywanie zadafr z zakresu obronno6ci pahstwa,
10) og6lny nadz6r nad przestrzeganiem dyscypliny

o ochronie informacji niejawnych,
11) og6lny nadz6r nad przygotowaniem Rejonow

do wykonywania zadan z zakresu obronnoSci panstwa.

pracy oraz przepis6w

Drog WOiew6dzkich

2.

3.

Dyrektor jest upowa2niony do:
1) podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu dzialania Zarzqdu,
2) udzielania wyjasnieri organom zwierzchnim w sprawach zwiqzanych

z zakresem dzialani a Zarzqdu,
3) rep rezentowa n ia zarzqdu przed jed nostkam i ad m i n istracj i pub I icznej.

Dyrektgr jest odpowiedzialny za caloksztalt spraw zwiqzanych z wykonywaniem
zadan Zauqdu na obszarze Wojewodztwa t-odzkiego.

s8

1. Do zadan Zastgpcy Dyrektora ds. Inwestycji nalezy w szczeg6lnosci:
1) sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad zagadnieniami technicznymii technologicznymi wystqpujqcymi w procesie planowania, projektowania,

nadzoru i realizacji inwestycji drogowych,
2) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nalezEcych do kompetencji

Zastgpcy Dyrektora ds. Inwestycji objgtych zakresem dzialania kom6rek
organizacyjnych bezpo5rednio jemu podporzEdkowanych oraz w granicach
wydanych upowaZnien,

3) sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem do wykonania, na zasadach
okre6lonych w ustawie o zamowieniach publicznych oraz w ramach
posiada ny ch przez zarzqd Srod k6w finansowych, robot i nwestycyj nych,

4) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami inwestycyjnymi,
5) udzial w odbiorach rob6t inwestycyjnych,
6) przedstawianie Dyrektorowi Zarzqdu do akceptacji spraw nalezqcych do

kompetencji Zastgpcy Dyrektora ds. Inwestycji, jezeli ze wzglgdu na jej
znaczenie powinna byc znana Dyrektorowi Zar)qdu,'

7) sprawdzanie jakoSci i terminowo6ci zalatwiania spraw wchodz4cych do zakresu
dziala n ia pod po rzqd kowa nych komorek org an izacyj nych,

8)stale   k00rdynowanie   oraz   kontrobwanie

むメF二.:'podpo7adkOW,,yCh.k9m6rek oЮanレacゴ nych,
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9) podejmowanie niezbgdnych krok6w w celu usunigcia nieprawidlowo6ci
i niedociqgniq6 w pracy podporzqdkowanych kom6rek organizacyjnych,

10) nadzor nad przestrzeganiem dyscypliny sluzbowej i wykorzystaniem czasu
p racy pzez p racown i kow jem u pod porzqd kowa nych,

11) przedstawianie Dyrektorowi Zarzqdu Dr6g Wojewodzkich w Lodzi wniosk6w
w sprawie awans6w, nagradzania lub karania pracownik6w jemu
podporzqdkowanych,

12) prowadzenie spraw dotyczqcych obronnoSci kraju wynikajqcych z zakresu
obowiqzkow,

13) nadz6r i kontrola wykonywanych ptzez Rejony zada(t, polecefi i wytycznych
w sprawach naleZqcych do zakresu dziatania Zastgpcy Dyrektora
ds. Inwestycji, jak te? analiza i ocena materialow sprawozdawczych i innych,
ilustrujqcych dzialalno6d Rejon6w,

14) regulowanie w ramach posiadanych uprawniefi bqd2 wystgpowanie do
Dyrektora Zazqdu Drog Wojewodzkich w t-odzi z inicjatywq uregulowania
zagad n ie fi zw tqzany ch z dzialal noSciq pod legtych komorek,

15) zalatwianie spraw zwiqzanych z wykonywaniem funkcji zarzqdcy drog
wojew6dzkich, w tym do gospodarowania nieruchomo5ciami z upowaZnienia
Zazqdu Wojewodztwa L6dzkiego w czasie nieobecnoSci Dyrektora Zarzqdu,

16) realizacja zadafi obronnych, przewidzianych dla Zarzqdu, wynikajqcych
z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzgdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego.

2. Zastqpca Dyrektora ds. Inwestyciijest uprawniony do:
1) podejmowania decyzji we wlasnym imieniu we wszystkich sprawach

wynikajqcych z powierzonego mu zakresu dzialania nie zastrzeZonych
do osobistej decyzji Dyrektora Zarzqdu,

2) kontroli dziatalno6ci podporzqdkowanych komorek organizacyjnych.

3. Zastgpca Dyrektora ds. Inwestyciijest odpowiedzialny za:
1) catoksztalt spraw zwiqzanych z dzialalno6ciq podporzqdkowanych kom6rek

organizacyjnych,
2) wykonywanie zadafi i przestrzeganie przepisow prawnych przez

podporzqd kowane komorki organizacyj ne,
3) nalezyte wykonywanie obowiqzkow pzez podlegtych jemu pracownikow,
4) prawidlowe fu nkcjonowan ie kontroli zarzqdczq w Zarzqdzie.

se

1. Do zadafi Zastqpcy Dyrektora ds. Utrzymania naleZy w szczeg6lno6ci:
1) sprawowanie kierownictwa w zakresie utrzymania i ochrony drog i drogowych

obiekt6w inZynierskich, organizacji ruchu otaz bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

2) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nale2qcych do kompetencji
Zastgpcy Dyrektora ds. Utrzymania objgtych zakresem dzialania kom6rek
orga n izacyj nych bezpo6red n io jem u pod porzqd kowa nych,

3) sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem do wykonania, na zasadach
okre6lonych w ustawie o zam6wieniach publicznych oraz w ramach

tBro"lladqnych nSez 1?11.1:.t:dk6w 
finansowych, rob6t dotyczqcych utrzymania

1お Z90減 nttξι l o呼野inalem/odpiSem′t■‐11111■
勢::I計11■

|:,I111::

L6d4・ dL左立上塑 卿醸〕             5



dr6g i drogowych obiekt6w inttynierskich, organizacii ruchu i bezpieczensh″a
ruchu na terenie dzialania Zarzadu,

4)spraWOWanie nadzoru nad pЮ wadzonymi robotami dotyczaCymi utrzymania
dめg i drogowych obiekt6w inttynierskich,

5)spraWOWanie  nadzoru  zwiaZanego  z  ruchem  na  drogach  bedaCyCh
w tev[o面 alnym zasiegu dZialania Zarzadu,

6)udzial W Odbiorach rob6t utrzymaniowych wykOnywanych na drogach,
7)spraWOWanie dozoru technicznego nad drogarni l drogowymi obiektarni

in2ynierskimi znaiduiaCymi sie W paSach drogowych,
8)spraWOWanie nadzoru l kontrola nad techniczna dzialaln06cia Reion6w Dr6g

Woiew6dzkich,
9)WSp(策iZialanie z VVydzialem Planowania l Rozwoiu Sieci DrogOwej w zakresie

programowania l opraco、崎脚′ania prOiekt6w plan6w Юzwoiu SieCi dЮgowei
ijei mOdemizacii Ze wzgledu na potrzeby ruchu,

10)SprawOwanie nadzoru nad prowadzeniem akcii ZimOwego utrzymania dr69,
11)Wydawanie decyzli administracyinych, ZWi7anych z wykonywaniem funkcil

ZarZaOCy dr6g wOieW6dzkich z upOwattnienia Zarzadu wOieW6dztwaヒ 6dzkiego
w czasie nieobecnoSci Dyrektora Zarz釘 Ju,

12)realiZacia Zadan obronnych, przewidzianych dia Zarzadu, WynikaiaCyCh
z  Planu  Operacyinego  FunkciOnOwania  Urzedu  Marszalkowskie9o
WOieWOdZtWaヒ 6dzkiego.

2.Zastepca Dyrektora ds.Utrzymania jest uprawniony do:
1)pOdeimOwania decyzii We wlasnym imieniu we wszystkich sprawach

wynikaiaCyCh Z powierzonego mu  zakresu dzialania, nie zastrze2onych
do osobistei decyZii Dyrektora Zarzqru,

2)kontЮ li dZialalnoSci podporzttkOWanych kom6rek organizacyinyCh.

3.Zastepca Dyrektora ds.Utrzymania lest Odpowiedziainy za:
1)Ca10kSZtatt spraw zwiaranyCh z dzialalnoScia podpOrzaOkOWanych kom6rek

organizacyinych,

2)  wykonywanie  zadan  i  przestrzeganie  przepis6w  prawnych  przez
podporzadkowane kom6rki organizacyine,

3)nale2yte wykonywanie obowiark6w przez podieglych iemu pracOwnik6w,
4)prawid10We funkcionoWanie kontЮ li zarzadCZei w ZarZaJZie.

§10

1.Do zadan Zastepcy DyrektOra ds.Ekonornicznych naletty vv szcZeg61noSci:
1)pOdeimOwanie decyzil We wszystkich sprawach nalettaCyCh dO kompetencii

ZaStepcy Dyrektora ds.Ekonomicznych obietych Zakresem dzialania kom6rek
organizacyinych bezpoSrednio iemu podporzadkOWanych,

2)nadz6r we wspapracy z Gbwnym KsiegoWym nad kompietnoScia irZetelnoScia
dokument6w dotyczaCych operacii gOSpodarczych i nnansOwych Zarzadu,

3)nadzOrOwanie   gospodarki   Srodkanli   budttetowyrni   ze   szczeg61nym
uwzglednieniern prawidlo、″oSci zawierania um6w z punktu widzenia przepis6w
finansowych oraz terrninowego Sciagania nale2noScii dochodzenia roszczen,

4)nadz6r   nad   finansowaniern   i   rozliczanienl   inwestycii   drogOWych
wsp6rinansOwanych Srodkami budttetu panstwa lub 6Ю dkami unlnymi,w tym
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5)spraWOWanie nadzoru nad zagadnieniami ekonomicznymi wystepuiaCymi
w procesie planowania, proiektOWania, nadzoru, realizacil i ЮzliCZania

inwestycil drOgowych,

6)przedStawianie Dyrektorowi Zarzadu dO akceptacii spraw nalettacych
do kompetencii ZaStepcy Dyrektora ds.Ekonomicznych, ie2eli ze wzglQdu
na ich znaczenie powinny by6 znane Dyrektorowi Zarzadu,

7)spraWOWanie nadzoru nad wypelnianiem przez podlegle kom6rki organizacyine
obowiaZk6w wynikaiaCyCh Z ustawy o finansach publicznych i ustawy
o rachunkowoSci,

8)nadz6r nad prawidlowym obiegiem dokument6w inansowo¨ kSi9gowych,

9)realiZacia zadan ObrOnnych, przewidzianych dla Zarzadu, WynikaiaCyCh
z  Planu  Operacyinego  FunkciOnOwania  Urzedu  MarszalkowskiegO
VVoiew6dztwaヒ6dzkiego.

2.Zastepca Dyrektora ds.Ekononlicznych ieSt uprawniony do:
1)pOdeimOwania decyzil We wlasnym imieniu we wszystkich sprawach

wynikaiapyCh Z powierzonego mu zakresu dzialania,nie zastrze2onych do
osobistei deCyzil Dyrektora Zarzadu,

2)kontrOli dzialalnoSci podporzadkOWanych kom6rek organizacyinyCh.

3.Zastepca Dyrektora ds.Ekononlicznych ieSt Odpowiedzialny za:
1)Ca10kSZtatt spraw zwiaZanyCh Z dzialalnoScia podpOrzadkOWanych kom6rek

organizacyinych,

2)wykonywanie  zadan  i  przestrzeganie  przepis6w  prawnych  przez
pOdporzttkOWane kom6rki organizacyine,

3)nale之メe wykOnywanie obowittk6w przez podleglych iemu pracownik6w,
4)koordynacie i nadZ6r nad sprawami zwiqranymi Z OChrona m:enia,

zapobieganienl niegospodarnoSci,

5)prawid10We funkcionoWanie kontЮ li zarzadCZei W ZarZttZie.

§11

1.Do obowiaFk6w G16wnego KsiegoWegO naletty w szczeg61noSci:
1)prOWadzenie rachunkowoScijednostki,
2)wykonywanie dyspozycii Srodkarlli pieni9之 nynli,

3) dokonywanie zatwierdzania w zakresie finansowyrn czynnoSci prawnych,
z kt6rych wynika zobowiaZanie pieniQttne,

4) dokonywanie kontroli zgodnoSci operacii gospOdarczych  i finansowych
z planem lnansowym iednOStki,

5)dokonywanie kontroli kompletnoSci i rzeteinoSci dokument6w dotyczaCyCh
operacii goSpodarczych ifinansowych,

6)opraCOwanie planu finansowe9o w ramach dzialalnoSci Zarzadu Dr6g
Woiew6dzkich wヒ odzl,

7)autoryzacia okreSOWych sprawozdan finansOwych,
8)dokonywanie bie2aCych analiz planu finanSOWego Zarzadu i infOrrnowanie

na biettaCO Dyrektora Zarzadu O przebiegu iego wykOnania,

9)Ca10kSZtalt obslugi finansowo ―  kSiegOWei, WSZelkich rozliczen zgOdnie

z obowittuiaCymi przepisami oraz instrukciami GUS ijednostki nadrzednei,
10ン
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11\ nadzor we wspoNpracy z Zastgpcq Dyrektora ds. Ekonomicznych nad
finansowaniem i rozliczaniem inwestycji drogowych wspolfinansowanych
Srodkami budzetu panstwa lub Srodkami unijnymi, w tym w szczeg6lno6ci RPO
itp.,

12) realizaqa zadafi obronnych, przewidzianych dla Zarzqdu, wynikajqcych
z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzqdu Marszalkowskiego
Wojewodztwa t-odzkiego.

2. Gl6wny Ksiggowy jest uprawniony do:
1) podejmowania decyzji we wlasnym imieniu we wszystkich sprawach

wynikajqcych z powierzonego jemu zakresu dzialanta, niezastrzezonych
do decyzji Dyrektora Zarzqdu,

2) kontroli dzialalnosci podporzqdkowanych kom6rek organizacyjnych,
3) kontroli wewngtrznej operacji gospodarczych.

3. Gl6wny ksiggowy jest odpowiedzialny za:
1) caloksztalt spraw zw)qzanych z dzialalno6ciq podporzqdkowanych kom6rek

organizacyjnych,
2) wykonywanie zadan i przestrzeganie przepisow prawnych przez

podporzqdkowane kom6rki organ izacyjne,
3) gospodarkg finansowe Zarzqdu,
4) prawidlowe funkcjonowan ie kontrol i zarzqdczej w Zarzqdzle,
5) nalezyte wykonywanie obowiq.zkow przez podlegtych jemu pracownikow.

s12

Zastgpcy Dyrektora i Gl6wny Ksiggowy zobowiqzani s4 do organizowania pracy
w podleglych im komorkach organizacyjnych oraz ponoszq odpowiedzialnoSd za stan
bezpieczefistwa i higieny pracy w tych kom6rkach.

s13

1. Do obowiqzkow kierownik6w kom6rek organizacyjnych nale|y w szczegolnoSci:
1) kierowanie pracq kom6rki organizacyjnej, organizowanie pracy oraz przydzial

spraw do zalatwienia podlegtym pracownikom,
2) inicjowanie opracowania i przygotowanie projekt6w odpowiednich aktow

normatyrunych, instrukcji i wytycznych sluzbowych w sprawach nale2qcych
do zakresu dzialania kom6rek organizacyjnych,

3) sprawowanie bezpo6redniego nadzoru nad pracq podleglych pracownik6w oraz
wydawanie im wytycznych i polecen w celu terminowego i nalezytego
zalatwiania spraw,

4) sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym i formalnym wszelkich
wychodzqcych z kom6rek organizacyjnych dokument6w, ich zgodno6ci
z obowiqzujqcymi przepisami oraz poprawno6ci redakcyjnej z zachowaniem
kompetencji,

5) bezpoSrednie zalatwianie spraw przewidzianych dla kierownika kom6rki
organizacyjnej bqd2 przydzielonych dora2nie pzez Dyrektora lub jego
Zastgpcg,

6) dbanie o wla6ciwe techniczne warunki i atmosferg pracy w kom6rce
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7) przechowywanie i zabezpieczenie akt oraz zachowanie tajemnicy informacji
niejawnych oraz informacji pozyskanych w zutiqzku z petnionymi obowiqzkami
stuzbowymi, kt6rych ujawnienie mogloby narazi| pracodawce na szkodq,

8) nadz6r nad dyscyplinq pracy i wta6dwym wykorzystaniem czasu pracy przez
pod leglych pracown ik6w w komorce organ izacyj nej,

9) zgiaszanie wnioskow w sprawach osobistych pracownikow kierowanej kom6rki
organizacyjnej,

10)wspolpraca z kierownikami innych kom6rek organizacyjnych jezeli wymaga
tego charakter sprawy,

11)przygotowanie rozstrzygniq6 wynikajqcych ze skarg, wniosk6w i list6w
dotyczqcych spraw z zakresu dzialania kom6rki organizacyjnej,

12) pzestrzeganie przepis6w izasad BHP oraz p.po2.,
1 3)wykonywanie polecefi sluzbowych przelo2onego zwiqzanych z wykonywaniem

powierzonych obowiqzkow,
14)wspolpraca w zakresie aktualizacji danych w BlP,
1S)prowadzenie dokumentacji prawno - organizacyjnej dot. kierowanej kom6rki

organizacyjnej,
16)wsp6tpraca z Wydzialem Finansowym w zakresie zaanga2owania Srodk6w

finansowych,
17)wszechstronna znajomo6d przepis6w w dziedzinach naleZqcych do zakresu

dzialania kom6rki org a n izacyj nej,
18)realizacja zadafi obronnych, przewidzianych dla Zarzqdu, wynikajqcych

z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzqdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego,

19) przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w otaz akt6w wewnqtrznych
fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

2. Kierownik kom6rki organizacyinei jest uprawniony do:
1) podpisywania we wlasnym imieniu pism wewngtrznych dotyczqcych spraw

z zakresu dzialania kom6rki organizacyjnej,
2) podejmowania z upowaZnienia Dyrektora Zarzqdu decyzji w sprawach

przekazanych d o kom petencj i kierown ika kom6rki orga n izacyj nej,

3) udzielania instruktaZu podlegtym pracownikom i interpretowaniu przepisow

zwiqzanych z zakresem dzialania kierowanej kom6rki organizacyjnej.

3. Kierownicy kom6rek organizacyjnych ponosz4 odpowiedzialno6d za:

1 ) caloks*aft dzialania kierowanej kom6rki,
2) zapewnienie wla6ciwego toku pracy w  kom6rce  organizacyinei

i wykorzystanie czasu pracy,
3) terminowoS6 zalatwiania spraw, wla6ciwq merytorycznq i formalnq tre56 oraz

zgodnoSc z obowiqzujqcymi przepisami i poleceniami zwierzchnika sluZbowego,
4) przestrzeganie tajemnicy informacji niejawnych oraz informacji pozyskanych

w zwiqzku z pelnionymi obowiqzkami sluZbowymi, kt6rych ujawnienie mogtoby
narazie pracodawce na szkodq,

5) dyscypling iwlaSciwe wypelnianie obowiqzk6w pzez pracownik6w,
6) prawidfowe funkcjonowanie kontroli zarzqdczq w Zarzqdzie -
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1. Do obowiqzk6w pracownika naleZy w szczeg6lno5ci:
1) wykonywanie zadafi zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem

obowiqzujqcych przepis6w otaz otrzymywanych wytycznych i poleceri
sluzbowych,

2) wszechstronna znajomoSc przepisow w dziedzinach nalezqcych do zakresu
dzialania pracownika,

3) naleZyte zebranie i ocena materialow stanowiqcych podstawg do zalatwienia
sprawy lub wydania decyzji,

4) vtykazywanie inicjatywy w rozwiqzywaniu problem6w i spraw wynikajqcych
w toku pracy i wystgpowanie z odpowiednimi wnioskami do kierownika komorki
organizacyjnej,

5) referowanie spraw obiektywnie oraz redagowanle materialow i pism zgodnie
z obowiqzujqcymi formami i wymaganiami techniki biurowej z zachowaniem
Wznaczonych termin6w,

6) przedkNadanie projektow pism i innych aktow do zatwierdzenia kierownikowi
kom6rki organizacyjnej,

7) wta5ciwe rejestrowanie i przechowyrvanie akt,
8) przestrzeganie zasad etyki pracowniczej,
9) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy informacji

niejawnych oraz informacji pozyskanych w zwiqzku z pelnionymi obowiEzkami
sluZbowymi, ktorych ujawnienie mogtoby narazie pracodawce na szkodq,

1O)wykonywanie innych polecen sluzbowych przelozonego zwiqzanych
z wykonywaniem powierzonych obowi qzkow,

11)realizaga zadafi obronnych, przewidzianych dla zauqdu, wynikajqcych
z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzgdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa t-6dzkiego.

2. Pracownik ponosi odpowiedzialno66 za nale2yle wykonanie swoich obowiqzkow
stuZbowych, w szczegolno6ci za:
1) terminowe i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym iformalnym zalatwianie

spraw,
2) wykonywanie polecen kierownika komorki organizacyjnej,
3) dbaloSi i racjonalne wykorzystanie Srodkow pracy,
4) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy informacji
niejawnych oraz informacji pozyskanych w zwiqzku z pelnionymi obowiqzkami
sluZbowymi, kt6rych ujawnienie mogloby narazic pracodawcg na szkodg.

s15

W zakresie nie objg$m niniejszym Regulaminem obowiqzujq og6lnie obowiq.zuj4ce
przepisy.

s16

1. Dzialalno6ciE Rejonow Drog Wojew6dzkich kierujq Kierownicy Rejonu Drog
Wojew6dzkich.
Dzialalnosci4 obwod6w Drogowych kierujq Kierownicy sekcji - obwodu.
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4. DzialalnoSciq Wydziatu w czasie nieobecno6ci naczelnika, kieruje pracownik

Wznaczony przez naczelnika, w uzgodnieniu z DyrektoremZarzqdu.
5. Dzialalno6ciq Zespolu kieruje Kierownik Zespolu.
6. Na wszystkich szczeblach zazqdzania obowiqzuje zasada jednoosobowego

kierownictwa polegajqca na:
a) podporzqdkowaniu kazdego pracownika lub zespolu tylko jednemu,

bezpo5red n iemu przetoZonemu,
b) wydawaniu poleceh pzez przelozonego tylko pracownikom bezpo6rednio

podporzqdkowanym,
c) ponoszeniu odpowiedzialno6ci pzez kazdego pracownika za calo56 powierzonego

mu odcinka pracy.

II. ZAKRESY ZADATT POSZCZEGOLNYCH KOMOREK ORGANIZACYJNYCH

s17

Do zadafi Wydzialu Planowania i Roanvoju Sieci Drogowej nale?y w szczeg6lno6ci:
1. Dokonywanie oceny stanu technicznego sieci drogowej na podstawie okresowych

przeglqd6w, badafi oraz pomiar6w ruchu.
2. Opracowywanie projektow wieloletniej prognozy finansowej rozbudowy dr6g

wojew6dzkich, obiektow mostowych i kubaturowych, zadaft z zakresu poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz atiqzanych z nabywaniem nieruchomo6ci,
w oparciu o wieloletnie plany rozwoju sieci drogowq z uwzglgdnieniem potrzeb
zglaszanych przez Wydziat Realizacji Inwestycji, Wydzial Drog, Wydziat Most6w,
Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Wydziat Dokumentacji
i Przygotowania I nwestycji.

3. lnicjowanie i nadz6r nad pracami studialnymi rozwoju sieci drogowej.
4. Koordynacja i planowanie potzeb dotyczqcych opracowania dokumentacji

technicznej na roboty drogowo - mostowe w oparciu o plany wieloletnie i plany
roczne.

5. Przygotowywanie zbiorczych zestawiefi kosZ6w na planowane roboty inwestycyjne
i przedstawianie ich do zatwierdzen ia Dyrektorowi Zarzqdu.

6. Przygotowywanie harmonogram6w rzeczowo - finansowych zadan inwestycyjnych.
7. Koordynowanie prac dotyczqcych opracowywania rocznych i wieloletnich plan6w

wydatk6w inwestycyjnych Zarzqdu w zakresie m.in.: robot drogowych, mostowych,
kubaturowych, nabywania nieruchomo5ci z pzeznaczeniem pod drogi
wojewodzkie i zakup6w inwestycyjnych.

8. Przygotowywanie, na wniosek wta6ciwych Wydzialow, propozycji zmian
w realizowanym przez Zarzqd planie wydatk6w inwestycyjnych w danym roku
budZetowym.

9. Prowadzenie sprawozdawczoSci techniczno - ekonomicznej z postqpu zadafi
i nwestycyjnych i wykorzystan ia Srodkow finansowych.

10. Prowadzenie rejestru dokumentow stanowiqcych podstawg platno6ci w ramach
wydatk6w inwestycyj nych.

11. Rozf iczanie Srodk6w ujgtych w wieloletniej prognozie finansowej zwiqzanych
z realizacjq zadan inwestycyjnych i zakupami inwestycyjnymi oraz biezqcy nadzor
nad ich zaangahowaniem finansowym.
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12. Opracowywanie obowiqzuj4cych sprawozdaf okresowych i rocznych oraz analiz
opisowych w zakresie inwestycji realizowanych na drogach.

13. Wsp6lpraca z jednostkami administracji publicznej oraz z innymi podmiotami
w zakresie przygotowania i realizaqi zadaft inwestycyjnych.

14. Wspolpraca z jednostkami administracji publicznej wla6ciwymi do sporzqdzania
studi6w uwarunkowafi i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci
drogowej orazw zakresie ich uzgadniania i opiniowania.

15. Prowadzenie spraw auiqzanych z zaliczaniem drog do odpowiedniej kategorii
w zakresie opiniowania i uzgadniania studi6w uwarunkowafi i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego.

16. Prowadzenie spraw zwiqzanych z informacjq naukowo technicznq
i ekonomiczn4, w tym:
a) zbieranie danych, prowadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostgpnianie

materialow informacyjnych z zakresu techniki,
b) wspolpraca z pokrewnymi jednostkami, instytucjami badawczymi i wyzszymi

uczelniami.
17. Gromadzenie material6w dotyczqcych nowoczesnych rozwiqzafi funkcjonalnych,

technicznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie rozwoju sieci
drogowej.

18. Przygotowyruanie opinii dotyczqcych nowych technik i ich wdra2ania w zakresie
polityki drogowej.

l9.Sprawowanie doradztwa dla DyrektoraZarzqdu w sprawach racjonalnej gospodarki
drogowej i problematyki organizacyjnej.

20. Wystgpowanie do Dyrektora Zarzqdu z propozyqami wdra2ania nowoczesnych
r ozwiqzafi w d rog own i ctwie.

21. Analiza postulat6w dotyczqcych zadan inwestycyjnych planowanych do realizacji
na zarzqdzanei sieci drogowej oraz przygotowywanie opinii do opracowafi
i doku ment6w strateg icznych ad resowanych z zewnqtrz d o Dyrekt or a Zarzqdu.

22. Koordynacja w Zarzqdzie spraw w zakresie ochrony Srodowiska.
23. wspolpraca merytoryczna z Kierownikami Rejonow Drog wojewodzkich.
24. Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji

do odpowiedniej komorki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie
internetowej Zarzqdu.

25. Sporzqdzanie sprawozdafi z zakresu dzialania Wydzialu.
26. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w otaz akt6w wewngtrznych

fu n kcjon uj4cych w Zarzqdzie.

s18

Do zadai Wydzialu Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji nalezy
w szczegolno6ci:
1. Sporzqdzanie szczegolowego planu zlecania dokumentacji projektowych dla zadan

inwestycyjnych wg uzgodniefi zWydziaNem Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej
2. Planowanie naktadow finansowych na dokumentacjg projektow4 i prace

geodezyjne.
3. Przygotowywanie czg5ci technicznej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

oraz material6w do przetarg6w na opracowanie dokumentacji projektowych dla
zadan inwestycyinych.
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5.

4. Sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod wzglgdem technicznym,
przygotowanej przez wla6ciwq kom6rkg organizacyjnq do spraw przeprowadzania
postgpowafi o zam6wienia publiczne.
Nadz6r nad zleconymi do opracowania przez Zarzqd dokumentacjami
projektowymi, pracami studialnymi, koncepcjami, projektami budowlanymi
iwykonawczymi.
Nadzor od strony formalnej i organizacyjnej nad opracowywaniem zleconych przez
Zarzqd dokumentacj i projektowych d la p la nowa nych zadafi i nwestycyj nych.
Organizowanie posiedzefi Rad Technicznych.
Wsp6tpraca z zespotem konsultacyjnym sprawdzajecym jakoS6 zamowionej
i zrealizowanq przez firmy zewnqtrzne dokumentacji projektowej.
Potwierdzanie przyjgcia i kompletno5ci pod wzglgdem zgodno6ci z umowq
i specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia oraz pod wzglgdem formalnym,
s kla d a nych w Zazqdzi e d oku me ntacj i p roje ktowych .

10. Rozliczenie um6w z wykonawcami dokumentacji projektowej.
11. Prowadzenie rejestru przyjqtej od wykonawc6w dokumentacji projektowej.
12.Prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej i map geodezyjnych dla zadaft

przewidzianych do realizacj i.
13.Zlecanie oraz nadz6r nad wykonaniem uzupelniajqcych opracowafi projektowych

w trakcie realizacji inwestycji.
l4.Przekazywanie Wydzialowi Realizacji Inwestycji kompletnej dokumentacji,

umoZliwiajqcej wykonanie robot budowlanych.
ls.Przekazywanie dokumentacji projektowej bqd2 jej czg6ci innym kom6rkom

organizacyjnym Zarzqdu oraz wykonawcom realizujqcym na rzecz Zarzqdu
zadania inwestycyjne.

16. Opiniowanie dokumentacji projektowych, zleconych ptzez jednostki administracji
pubficznej bqd? inne podmioty, na potrzeby zutiqzanych z realizacjq planowanych
przez Zarzqd zamierzen i nwestycyj nych.

lT.Przygotowywanie material6w wyj6ciowych do uzyskiwania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskiwanie tych decyzji we
wla6ciwych urzgdach.

18. Opracowywanie wniosk6w o wydanie decyzji administracyjnych: decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwziqcia, pozwolefi wodno
prawnych, zezwolefi na wycinkg drzew, pozwolefi na budowg, zezwolen
na realizacjq inwestycji drogowych a takZe zgloszefi zamiaru wykonania robot
budowlanych.

19. Wsp6lpraca z organami administracji publicznej w zakresie postqpowania
poprzedzajEcego wydanie ww. decyzji.

20. Prowadzenie spraw zutiqzanych opracowaniem map geodezyjnych dla cel6w
projektowych i prawnych lqcznie z pelnieniem nadzoru nad wykonywaniem tych
map.

21. Wspolptaca z Rejonami Drog Wojew6dzkich w zakresie zwiqzanym z potrzebami
opracowania dokumentacji projektowych.

22. Wsp6tpraca z kom6rkq organizacyjnq do spraw wdraZania funduszy strukturalnych
w zakresie umo2liwiajqcym zlo2enie wniosk6w o dofinansowanie ze Srodk6w UE
lub innych Srodk6w zewngtrznych.

23. Uczestnictwo w procesie przygotowania, skladania wniosku, jego realizacji
i monifgrowania inwestycji drogowych zwiqzanych z finansowaniem ze Srodkow
unijny&{j fr izczeg6lnoSci RPO' :
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24. Wspolpraca z Wydzialem Geodezji i Gospodarki Gruntami w zakresie spraw
zwiqzanych z prawem do dysponowania nieruchomo6ciami na cele budowlane.

25. Analizowanie wykorzystania Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg
zadan w zakresie dokumentacji projektowej.

26. Redagowanie i przekazlnrvanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji
do odpowiedniej kom6rki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie
i nternetow q Zarzqdu ( B I P).

27. Wykonywanie innych zadah zleconych przez bezpoSredniego przefozonego.
28. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepisow oraz aktow wewngtrznych

fu n kcj on ujEcych w Zarzqdzie.

s1e

Do zadafi Wydzialu Realizacji Inwestycji nalezy w szczegolno6ci:
1. Przygotowywanie zadafi inwestycyjnych do realizacji w zakresie zaplanowania

harmonogramu realizacji zadania w zale2no5ci od mozliwo6ci finansowych.
2. Weryfikacja czgSci technicznej specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia

material6w do przetargow na realizacjg zadafi inwestycyjnych.
3. Realizaila zadan inwestycyjnych w zakresie:

a) pelnienia funkcji koordynatora realizacji zadan, Inzyniera Kontraktu, Kierownika
Projektu,

b) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego,
c) realizacji zawartych umow dla zadari inwestycyjnych w zakresie technicznym

iformalnym,
d) przygotowywania i przeprowadzania procedury odbioru koncowego zadah.

4. Organizowanie przekazania terenu budowy.
5. Uczestniczenie w odbiorach tymczasowej i statej organizacji ruchu.
6. Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej

realizaqi z projektem, poa,\roleniem na budowg, przepisaml oraz zasadami wiedzy
technicznej.

7. Sprawdzanie jakoSci wykonywanych robot i wbudowanych wyrob6w budowlanych,
w szczeg6lno6ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

8. Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz udzial w czynnosciach
odbioru gotowych obiekt6w budowlanych.

9. Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takae
kontrolowan ie rozliczefi budowy.

10. wspolpraca z projektantem w zakresie zmian i odstgpstw od projektu.
11. Prowadzenie rad budowy.
12. Wspolpraca zWydzialem Geodezji i Gospodarki Gruntami w zakresie moZliwo6ci

wykonywania robot na terenach przejgtych decyzjq ZR|D.
13. Uczestnictwo w Radach Technicznych na etapie opracowywania dokumentacji.
14. Wspolpraca z lokalnymi jednostkami administracji publicznej na etapie realizacji

inwestycji.
15. Przeprowadzanie procedury zwiqzanej z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

obiektu budowlanego.
16. Przygotowywanie projektow zarzqdzeri Dyrektora w zakresie powolania komisji
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17. Wspolpraca z Wydzialem Zam6wieri Publicznych, Wydziatem Dr6g, Wydzialem
Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej na etapie realizacji inwestycji i po jej
zakoficzeniu.

18. Wspoludzial w sprawdzaniu pod wzglgdem formalnym i merytorycznym
d okument 6w zwiqzanych z realizacjq zadania.

19. Prowadzenie rozliczefr finansowych inwestyqi orazprzekazywanie ich do kom6rek
organizacyjnych wla6ciwych do spraw finans6w celem rozliczenia zadania.

20.Dokonywanie odbior6w pogwarancyjnych robot z udzialem przedstawicieli
wlaSciwego Rejonu, Wydziatu Dr6g lub Wydzialu Most6w.

21 . P rzestrzega n ie obowiqTujqcych term i n6w rozl iczen ia kofi cowego zada n ia.
22. Analizowanie wykorzystania Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg

inwestycji.
23.Opracowywanie sprawozdafi i informacji dotyczqcych stanu realizacji

prowadzony-ch i nwestycj i.

24 . P rzechowywa n ie d o k u me ntacj i powyko n awczej z zakonczo nych i nwestycj i.

25. Wspolpraca z Zespolem ds. WdraZania i Monitorowania Program6w Rozwoju
Regionalnego w zakresie umozliwiajqcym zlohenie wniosk6w o dofinansowanie
ze Srodk6w UE bqdl innych Srodk6w zewngtrznych dla realizowanych bqd2
zakofi czonych inwestycji.

26. Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji
dotyczqcych realizacji inwestycji do odpowiedniej komorki organizacyjnej, celem
umieszczenia ich na stronie internetowejZarzqdu (BlP).

27. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w oraz akt6w wewngtrznych
fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s20

Do zadan Zespolu ds. Wdra2ania i Monitorowania Program6w Roanvoiu
Regionalnego nalezy w szczeg6lnoSci:
1. Prowadzenie spraw w zakresie przygotowania, realizacji i monitorowania inwestycji

drogowych zwiqzanych z finansowaniem ze Srodk6w unijnych, w szczeg6lno6ci
RPO.

2. Sktadanie wniosk6w o dofinansowanie inwestycji drogowych Srodkami UE, bqd2
innymi Srodkami zewnqtrznymi.

3. lJdzial w odbiorach koricowych i pogwarancyjnych zadafi przygotowanych przez
Zespol ds. Wdrazania i Monitorowania Program6w Rozwoju Regionalnego.

4. Przestrzeganie obowiqzujqcych terminow rozliczania realizowanych zadan
nadzorowa nych przez Zespot.

5. Analizowanie wykorzystania Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjq
zadan.

6. Wspolpraca z Urzgdem Marszatkowskim Wojewodztwa t-6dzkiego i t-6dzkim
Urzgdem Wojew6dzkim w sprawie rozliczania i monitorowania zadaft
i nwestycyj nych obj gtych d ofi n a n sowan iem Srod kam i zewnqtrznym i.

7. Przestrzeganie obowiEzujqcych przepis6w oraz akt6w wewnqtrznych
fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s21

Do zad 4i,$1.1;d3ialu Drag Tt ?l,gzy. y szczegol no6ci :
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1. Planowanie, koordynacja i nadz6r nad letnim i zimowym utrzymaniem drog
wojew6dzkich i robotami utrzymaniowymiw pasie dr6g wojew6dzkich.

2. Przygotowanie projektu planu finansowego Zarzqdu w zakresie biezqcego
utrzymania drog i drogowych obiektow inzynierskich.

3. Analizowanie wykorzystania Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg
zadafi utrzymaniowych, bie?:qca kontrola ich wykorzystania oraz zwiqzane z tym
korygowanie planow Rejon6w Dr6g Wojew6dzkich.

4. Przydzielanie zadafi rocznych dla poszczegolnych Rejonow Drog Wojew6dzkich
oraz ich rozliczanie zgodnie zprzyjgtym planem rob6t utrzymaniowych.

5. Opiniowanie projekt6w planow rob6t inwestycyjnych na drogach wojewodzkich.
6. Rozpatrywanie wniosk6w Rejonow Drog Wojewodzkich w zakresie robot

utrzymaniowych.
7. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drog i drogowych obiekt6w

in2ynierskich oraz przepraw promowych, ze szczegolnym uwzglgdnieniem ich
wptywu na stan bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym weryfikacjg cech
i wskazanie usterek, ktore wymagajq prac konserwacyjnych lub naprawczych ze
wzglgdu na bezpieczefistwo ruchu drogowego.

8. Opracowywanie czq6ci technicznej Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zamowienia
i Odbioru Robot oraz material6w do przetargow na realizacjg zadari z zakresu
utrzym an ia d rog ad m i n istrowa nych przez Zarzqd.

9. Weryfikacja czgSci technicznej przygotowywanych pzez Rejony Dr6g
Wojewodzkich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

10. Weryfikacja pod wzglqdem warunkow technicznych przygotowanej przez Wydzial
Zam6wieri Publicznych dokumentacji przetargowej na roboty utrzymaniowe.

11. Udzial w pracach komisji przetargowych dla zadan na roboty utrzymaniowe.
12. Wydawanie opiniiw zakresie koordynacji robot w pasie drogowym.
13. Kontrola jako6ci wykonywania robot utrzymaniowych.
14. Nadz6r nad realizacjqzadan prowadzonych przez Rejony Drog Wojew6dzkich.
15. Prowadzenie spraw zwiqzanych z ochronE pasa drogowego:

a) analiza stanu technicznego sieci drogowej na podstawie przegl4d6w rocznych
ipiqcioletnich,

b) merytoryczny i formalny nadzor nad decyzjami dotyczqcymi zlqcia pasa
drogowego, przygotowanie niezbgdnych zalqcznik6w do naliczania oplat i kar
pienigZnych z tego tytulu,

c) prowadzenie spraw dotyczqcych wylqczenia odcinka drogi z ruchu, ograniczania
jej no6noSci lub innych istotnych ograniczeri.

16. Prowadzenie caloksztaltu spraw dotyczqcych wydawania zezwoleri na zajgcie
pasa drogowego i lazdy z drog oraz pobieranie optat i kar pienigZnych.

17. Prowadzenie caNoksztaftu spraw dotyczqcych wydawania zezwolefi na przqazdy
pojazd6w nienormatywnych po drogach wojewodzkich oraz pobierania oplat i kar
pienigznych.

18. Badanie wptywu robot drogowych na bezpieczehstwo ruchu drogowego.
19. Zarzqdzanie i utrzymywanie kanal6w technologicznych i pobieranie oplat.
20. Merytoryczne opiniowanie skarg, wnioskow i postulat6w zglaszanych przez osoby

indywidualne oraz jednostki samorzqdu terytorialnego w zakresie biezqcego
utrzymania.

21. Prowadzenie caloksztaltu spraw zwiqzanych z ubezpieczeniem dr6g, gromadzenie
d o k u me nt acji or az ws polp ra c a z Ubezpieczycie le m .

ZZ. 
!p7!za lgloszo nych szk6d kom u n ikacyj nych.
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23. Przygotowywanie projekt6w um6w najmu, dzierZavry lub uzyczenia gruntow
w pasie drogowym na podstawie przepis6w ustawy o drogach publicznych,
prowadzenie rejestru zawartych um6w, przekazywanie zbiorczej informacji
o zawartych umowach dla Zarzqdu Wojewodztwa t-6dzkiego.

24. Opiniowanie pod wzglgdem obslugi komunikacyjnej zmian stanow prawnych
grunt6w graniczqcych z pasem drogowym.

25. Opracowywanie sprawozdawczo5ci okresowych oraz rocznych analiz opisowych
w zakresie rob6t utrzymaniowych.

26. Opiniowanie dokumentacji projektowych dla zamierzefi planowanych przezZarzqd
zlecanych innym wykonawcom w drodze przetargu.

27. Udzial w Radach Technicznych dotyczqcych opracowywanych dokumentacji dla
zadan inwestycyjnych.

28. Prowadzenie caloksztaltu spraw zwiqzanych z odbiorami rob6t utrzymaniowych.
29. Prowadzenie spraw uriqzanych z zapewnieniem warunk6w korzystania

z przystank6w komunikacyjnych przy drogach wojewodzkich operatorom
i puewo2nikom wykonujqcym publiczny transport zbioro\My, w tym wydawanie
uzgodnienia zasad korzystania z przystank6w oraz umieszczanie informacji
dotycz4cych rozkladu jazdy na danym obiekcie.

30. Nadz6r nad sprawami dotyczqcymi zadrzewiania i zieleni przydroznej.
31. Prowadzenie caioksztaftu spraw dotycz4cych gospodarki wodnej i ochrony

Srodowiska w pasie drogowym.
32. Prowadzenie spraw antiqzanych z zarzqdzaniem ruchem - oznakowanie pionowe,

poziome, pomiary natgzenia ruchu, analiza wypadk6w, opiniowanie zmian
w organizacji ruchu.

33. Wnioskowanie o powolanie oraz udzial w pracach Komisji Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego, nadz6r nad realizacjq jej zalecefi.

34. Opiniowanie wykorzystania dr6g w spos6b szczeg6lny.
35. Opiniowanie spraw zuiqzanych zzaliczeniem dr6g do odpowiedniej kategorii.
36. Opracowywanie danych dotyczqcych dr6g publicznych przy zastosowaniu technik

informatycznych.
37. Opracowanie, aktualizacja i udostgpnianie map techniczno - eksploatacyjnych

sieci drogowej na terenie wojew6dztwa l6dzkiego.
38. Wspolpraca z Generalnq Dyrekcjq Drog Krajowych i Autostrad, Instytutem

Badawczym Drog i Most6w oraz jednostkami administracji publicznej w zakresie
przekazywa n ia i nformacj i d otyczqcych sieci d 169 p u bl icznych.

39. Inicjowanie pomiar6w natgzefi ruchu na drogach wojewodzkich i nadz6r nad ich
wykonaniem.

40. Inicjowanie pomiar6w halasu na drogach wojew6dzkich i nadz6r nad ich
wykonaniem.

41. Nadz6r nad funkcjonowaniem stacionarnych urzqdzefi rejestrujqcych samorzqdu
wojew6dztwa oraz obud6w na te urzqdzenia.

42. Opiniowanie lokalizacji stacjonarnych urzqdze(t rejestrujEcych, nadz6r nad
instafacjq lub usuwaniem stacjonarnych urzqdzefr rejestrujqcych lub obudow na te
urzqdzenia.

43. Uczestnictwo w procesie przygotowania, sktadania wniosku, jego realizacji
i monitorowania inwestycji drogowych zwiqzanych z finansowaniem ze Srodk6w
unijnych, w szczegolnoSci RPO.

44. Organizowanie i realizacja zadafi zruiqzanych z prowadzeniem czynno6ci
przewidzianych w planach ratowniczych prowadzonych na drogach i w ich
SaSbd響
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45.RedagOwanie i przekazywanie w postaci pisemnei l elektronicznei infOrmacil
do odpowiedniei kOm6rki organizacyinei, Celem umieszczenia ich na stronie
intemetowei Zarzadu(B:P).

46. Przestrzeganie obowittuieCyCh  przepis6w oraz akt6w wewnetrznyCh
funkcionuiaCych W Zarz響 Jzie.

§22

Do zadan Wydzialu Most6w nale2y w szczeg61noSci:
1.OkreSlanie polityki technicznei w zakresie zarz゛ Zania,eksploatowania drogowymi

obiektarniinttynierskirnii budowy drogowych Obiekt6w inttynierskich.

2.Zbieranie i przekazywanie informacii o Stanie dЮ gowych obiekt6w inttynierskich
pozostaiaCyCh W ewidencili kOntrOla ich stanu.

3.Nadz6r nad realizacia pOdStawowych przeglad6w przez Reiony Dr6g wOieW6dzkich.
4.Nadz6r nad realizacia prZeglad6w 5-letnich drogowych Obiekt6w inttynierskich.

5.SporzadZanie wniosk6w na zapotrzebOwanie w Srodki na bie2aCe utrzymanie
drogowych obiekt6w inttynierskich.

6.Opracottanie plan6w remont6w drogowych Obiekt6w inttynierskich.
7.い′sp61praca z VVydzialem Planowania l Rozwoiu Sieci DЮ 9owei, Dokumentacii

丁echnicznei i Przygotowania lnwestycii prZy przygotOwaniu dokumentacil
technicznei dotyCZaCei budOWy i remont6w drogowych obiekt6w inttynierskich.

8.Przygotottanie cz96ci technicznei speCyfikacil iStOtnych warunk6w zam6wienia
mate面abw do przetarg6w na opracowanie dokumentacii prOiektOWych,realizacie
zadan inwestycyinych.

9.Sprawdzanie pod wzgiedem technicznym przygotowanei prZez wlaSciwa kom6rkQ
organizacyina dO Spraw przeprowadzania postepOWan O zam6wienia publiczne
dokumentacii przetargowei.

10. Uczestnictwo、 ″przetargach i zawieraniu um6w na roboty utrzymaniowe,remonty i

budowy drogowych Obiekt6w inttynierskich.
11.Prowadzenie  spraw  nadzoru  i  Odbior6w  remont6w drogowych  Obiekt6w

inttynlerskich.

12.Zbieranie i przekazywanie informaci:O realizacii plan6w utrzymania,remont6w
i budowy drogowych Obiekt6w inttynierskich.

13.Koordynowanie przeciwpowodziowei i przeciwlodowei OChrOny drogowych
obiekt6w inttynierskich.

14.Opiniowanie spraw dotyczaCyCh wydawania zezwolen na umieszczenie urzttzen
obcych na drogowych Obiektach inttynierskich.

15.Opracowywanie plan6w rocznych i wieloletnich w zakresie budowy drogowych
obiekt6w inttynierskich.

16.Kontrola stanu utrzymania i ochrony drogowych obiekt6w inttynierskich.

17.Prowadzenie informaciitechnicznei z dZiedziny most6w na terenie Zarzttu.
18.PЮwadzenie komputerowego systemu gospodarki mostowei.
19.Prowadzenie ksiattek,  kart i wykaz6w drogowych  Oblekt6w in2ynierskich

wymaganych prawem budowlanym iinnymi przepisami.
20.Okresowe analizowanie wykorzystania Srodk6w inansowych w zakresie realizacii

zadan inwestycyinych dotyczacych drOgowych obiekt6w inttynierskich.
21.Prowadzenie spraw nadzoru inwestorskiego,a、″szczeg61noSci:

a)wsp61uczestnictwo    we    wszystkich    pracach    przy9otoWawczych

じi景露F響子γttγ,,1:19ず子a口
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wieloletnich, dokumentacji technicznej, przetargach i negocjacjach
przedumownych),

b) petnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z og6lnie obowiqzujqcymi
przepisami dla rob6t mostowych.

22.Uczestnictwo w procesie przygotowania, skladania wniosku, jego realizacji
i monitorowania inwestycji w zakresie drogowych obiektow inZynierskich,
zwiqzanych z finansowaniem ze Srodk6w unijnych, w szczeg6lno5ci RPO.

23. Uczestnictwo w nadzorze nad zadaniami inwestycyjnymi w zakresie drogowych
obiekt6w inzynierskich realizowanymi ze Srodkow RPO.

24.Rozliczanie zadafi inwestycyjnych w zakresie drogowych obiekt6w inZynierskich
zrealizowanych ze Srodk6w RPO, w tym pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
i Kierownika Projektu.

25. Redagowanie i pzekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji
do odpowiedniej kom6rki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie
internetow q Zazqdu (B I P).

26.Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w oraz akt6w wewngtrznych
fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s23

Do zadari Wydzialu Zaplecza Technicznego i Administracji naleZy w szczeg6lno6ci:
1. Prowadzenie spraw zwiqzanych z gospodarkq Srodkami technicznymi (Srodki

transportu, sprzgtu i artykulow), bgdqcymiw gestii Zarzqdu:
a) ewidencja posiadanych 5rodk6w,
b) kontrola eksploatacji i racjonalnej gospodarki,
c) kwalifikacja iweryfikacja napraw pod wzglgdem technicznym ikosztowym,
d) gospodarka paliwowa i energetyczna,
e) likwidacja 5rodk6w.

2. Prowadzenie spraw zwiqzanych z planowaniem i zakupami niezbgdnych Srodk6w

transportowych, sprzgtu i material6w.
3. Prowadzenie caloksztaftu spraw dotyczqcych lqcznoScitelefonicznej i internetowej.
4. Prowadzenie caloksztaftu spraw dotyczqcych budynk6w i zaplecz.
5. Gospodarowanie samochodami sluZbowymi- dyspozyqa, rozliczanie, wykonywanie

obslugi i napraw, kontrola zu2ycia paliwa i ogumienia oraz nadz6r nad tymi
sprawarni w Rejonach Drog Wojewodzkich.

6. Koordynacja spraw zwiqzanych z ubezpieczeniem samochodow.
7. Prowadzenie archiwum Zarzqdu z wylqczeniem czgsci dotyczqcej dokumentacji

technicznej oraznadz6r nad archiwum prowadzonym w Rejonach.
8. Nadz6r nad dziafalno6ci4 firm sprzqtajqcych wykonujqcych uslugi dla Zarzqdu Drog

Wojewodzkich w Lodzi.
9. Zaopatrzenie w materialy biurowo - kancelaryjne.
10. Prowadzenie ewidencji inwentarzowej i ilo5ciowej Srodk6w trwalych, pozostalych

Srodk6w trwatych oraz drobnego sprzetu i ewidencji drobnego wyposaZenia.
1 1 . Prowadzenie kartoteki ilo5ciowej material6w biurowych.
12. Zapewnienie niezbgdnego wyposa2enia technicznego dla potrzeb prawidlowego

funkcjonowania stalego dyZuru na czas zagro2enia bezpieczefistwa pafistwa,
kryzysu i woiny.

13.Przestrzeganie   obowiazuiaCyCh   przepis6w   oraz
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Do zadan Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami nalezy w szczeg6lno6ci:
1. Prowadzenie spraw zwiqzanych z nabywaniem nieruchomo6ci na rzecz

Wojew6dztwa L6dzkiego, a w szczeg6lno5ci: przygotowanie dokumentacji prawnej
do sporzqdzenia aktow notarialnych oraz dokumentacji antiqzanq
z wywNaszczaniem nieruchomoSci na potrzeby pasa drogowego.

2. Koordynowanie w Zazqdzie caloSci spraw zwiqzanych z okre6leniem warunkow
wykupu lub wywlaszczenia nieruchomo6ci na potrzeby drogownictwa, w tym:
a) opracowywanie wnioskow o podjgcie uchwaly przez Zazqd Wojewodztwa

t-6dzkiego, ustalajqcych warunki nabycia poszczeg6lnych nieruchomo6ci ;

b) ustalanie z wla6cicielami nieruchomoSci spraw zwiqzanych z przygotowaniem
dokumentacji do zawierania um6w notarialnych;

c) ustalanie warunkow umowy kupna - sprzedaby,w tym form platnosci.
3. Przygotowywanie wnioskow do wta6ciwych organ6w o wylEczenie gruntow rolnych

i lesnych z produkcji rolnej i le6nej oraz czuwanie nad terminowym ponoszeniem
oplat, z tytulu wylqczenia grunt6w z produkcji.

4. Przygotowywanie opinii do wnioskow bytych wla6cicieli o zwrot nieruchomo6ci,
udzial w konsultacjach i rozprawach prowadzonych w tych sprawach przez
wla6ciwe urzgdy.

5. Prowadzenie wszelkich spraw zwiqzanych z regulacjq stan6w prawnych gruntow
w granicach pasa drogowego zgodnie z art.73 ustawy ,,Przepisy wprowadzajEce
ustawy reform ujqce adm i n istracj g p ub I icznq'.

6. Opiniowanie podzialow dzialek, na wniosek wla6cicieli pzeznaczonych pod
poszerzenie drogi wojewodzkiej zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomo6ciami.

7. Prowadzenie spraw zwtqzanych z podzialem dzialek w trybie art. 98 ustawy
o gospodarce nieruchomoSciami, tj:
a) zlecanie operat6w szacunkowych,
b) skladanie wnioskow do sEdow o zalo2enie ksiqg wieczystych i dokonanie wpisu

Wojew6dztwa t-6dzkiego jako wla6ciciela tych n ieruchomoSci,
c) wystgpowanie do Zarzqdu Wojew6dztwa t-6dzkiego o wyrazenie zgody

w formie uchwaty na wyplatg odszkodowania,
d) przygotowanie umow na wyplatg odszkodowania i sporzqdzanie wnioskow

o wyplaty odszkodowania.
8. Prowadzenie spraw zwiqzanych z uzyskiwaniem prawa do terenu pod planowane

inwestycje na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacji celu publicznego, decyli
o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej.

9. Wspolpraca z Wydziatami: Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej, Dokumentacji
Technicznej i Przygotowania Inwestycji, Realizacji Inwestycji oraz Zespolem
ds. Wdra2ania i Monitorowania Program6w Rozwoju Regionalnego w zakresie
spraw zwiqzanych z nabywaniem nieruchomo6ciami na cele budowlane.

10. Prowadzenie korespondencji z wNa6cicielami grunt6w znajdujqcych sie
w obrgbie planowanych inwestycji dotyczqcej warunk6w ich nabycia na cele
publiczne.

11. Uczestniczenie w radach technicznych na etapie koncepcji, celem wprowadzenia
ewentualnych korekt do projektowanego pasa drogowego, wynikajqcych
z protestow wfaScicieli nieruchomoSci objgtych wywlaszczeniami lub wykupami.

20
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12. Opracowywanie opisu przedmiotu zamowienia Wzy oglaszaniu przetarg6w
dotyczqcych podziatu nieruchomo6ci i ustalanie liczby dzialek przeznaczonych
do nabycia.

13. Kontrola prawidlowo6ci wykonania oraz kompletno6ci operat6w szacunkowych
nieruchomo6ci nabywanych przez Zarzqd na rzecz Wojewodztwa t-odzkiego
z przeznaczeniem pod drogi wojew6dzkie.

14. Protokolarne odbiory zleconych przez Zarzqd prac geodezyjno

- kartograficznych.
15. Rozpatrywanie wniosk6w wtaScicieli nieruchomoSci zglaszanych w toku

prowadzonych rokowafi, uzgadnianie tre6ci odpowiedzi z wla6ciwymi kom6rkami
Zarzqdu.

16. Uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomo6ci4 na cele budowlane
od innych zarzqdc6w nieruchomo6ci w formie porozumiefi, um6w u2yczenia
terenu, um6w dzter2avry, o6wiadczefi woli itp.

17. Nadz6r nad pracami geodezyjnymi wykonywanymi w pasie drogowym i na jego
granicy z innymi nieruchomoSciami.

18. Uczestnictwo w rokowaniach, rozprawach administracyjnych w sprawach
o nabycie nieruchomo5ci pod inwestycje drogowe oraz o ustalenie wysoko6ci
odszkodowan ia za te n ieruchomo6ci.

19. Wspolpraca ze wszystkimi jednostkami administracji publicznej uczestnicz4cymi
w procesie nabywania nieruchomo5ci pod drogi publiczne.

20. Wsp6lpraca z organami samorzqdu terytorialnego w zakresie przejmowania
mienia Skarbu Panstwa.

21. Wspolpraca zwojew6dzkimi oraz powiatowymi stuzbami geodezyjnymi.
22. Prowadzenie ewidencji dziatek grunt6w zajgtych pod drogi wojewodzkie oraz

innych grunt6w bqdqcych we wtadaniu Zazqdu
23. Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie material6w mapowych

dotyczqcych granic wlasno6ci.
24. Uzgadnianie projekt6w scalefi i podziat6w dzialek wchodzqcych w sklad drog

wojewodzkich.
25. Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji

do odpowiedniej kom6rki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie
internetowqZarzqdu (BlP) - wspolpraca z informatykiem.

26. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w oraz akt6w wewnqtrznych
fu nkcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s25

Do zadari Wydziatu Zam6wief Publicznych nale2y w szczeg6lnoSci:
l.Wszczynanie postgpowafi o zam6wienia publiczne na podstawie wniosk6w

o uruchomienie procedur zloZonych przez kom6rki organizacyjne Zarzqdu,
po upzednim zatwierdzeniu )ch pzez Dyrektora Zarzqdu.

2. Kompletowanie we wsp6lpracy z kom6rkami organizacyjnymi Zarzqdu niezbgdnej
dokumentacji do wszczgcia postgpowania o zam6wienie publiczne.

3. Prowadzenie rejestru zam6wiefi publicznych.
4. Oglaszanie wszczgcia postgpowafi o zamowienia publiczne zgodnie

z przepisamiwynikajqcymi z ustawy - prawo zam6wiefi publicznych.
5. Przygotowywanie we wspolpracy z kom6rkami organizacyjnymi Zarzqdu
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6. Wydawanie i przesylanie dokumentacji przetargowej Wykonawcom
zainteresowanym udzialem w toczEcych sie postqpowaniach o zam6wienia
publiczne.

7. Udzielanie pisemnych informacji i wyjaSniefi Wykonawcom bior4cym udzial
w postgpowaniach o zam6wienia publiczne w porozumieniu z odpowiednimi
kom6rkam i organ izacyj nym i.

8. Przygotowywanie we wsp6lpracy z osobami wykonujqcymi obstuge prawnq oraz
komorkami organizacyjnymi odpowiedzi na odwolania zlo2one w toczqcych sig
postgpowaniach o zamowienia publiczne.

9. Przygotowanie dokumentacji w przypadku postgpowania odwolawczego.
l0.Reprezentowanie Dyrektora Zarzqdu (na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa)

na rozprawach prowadzonych przed Urzgdem Zamowieri Publicznych.
ll.Pzedkladanie Dyrektorowi Zarzqdu dokumentacji z prowadzonych postqpowan

celem jej zatwierdzenia.
l2.Wspolpraca z osobami wykonujqcymi obslugg prawnA oraz pozostafymi

kom6rkami organizacyjnymi, ktorych dotyczy przebieg postgpowah.
l3.Przygotowanie do podpisu Dyrektora zarzqdu umow wynikajqcych

z prowadzonych postgpowafi i przekazywanie ich do realizaqi zainteresowanym
komorkom organizacyjnym.

14. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczqcej postgpowari
o udzielenie zamowienia publicznego.

l5.Opracowywanie aktow wewnqtrznych regulujqcych problematykq udzielania
zamowien publicznychw Zarzqdzie oraz ich zmian.

l6.Opracowywanie Planu zam6wien publicznych w Zarzqdzie na podstawie
zestawiefi planowanych wydatk6w z kom6rek organizacyjnych zarzqdu.

lT.Przekazywanie ogloszen o zamowieniach publicznych zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

lS.Przekazywanie informacji o konieczno6ci zwolnienia wadium do wla5ciwych
komorek organizacyjnych.

19. Sporzqdzenie rocznych sprawozdan o udzielonych zamowieniach
i przekazywanie ich odpowiednim organom.

20. Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji
do odpowiedniej kom6rki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie
internetowej Zarzqdu (B I P).

21 . Prowadzenie rejestru um6w.
22.Przestrzeganie obowiqzujqcych przepisow oraz aktow wewnqtrznych

fu n kcjon uj4cych w Zarzqdzie.

s26

Do zadan Wydzialu Finansowego naleZy w szczegolno6ci:
1. Sporzqdzanie planow finansowych dotycz4cych dochod6w i wydatkow w zakresie

biezqcego utrzymani a Zarzqdu.
Prowadzente urzqdzefi ksiggowych orazbie2qcej ewidencjifinansowo - ksiggowej.
Uzgad n ia n ie i rozlicza n ie na lezno6ci oraz zobowiqzan z kontra hentam i.
Prowadzenie ewidencji ksiggowej w Zakladowego Funduszu Swiadczeri

Socjalnych oraz naliczanie naleznych odpisow zwlw funduszu.
Prowadzen ie operacji bankowych.
Sporzqdzanie list ptac i innych list pNatniczych oraz wynagrodzen dla pracownikow
Zazqdu.
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7. Sporzqdzanie wniosk6w o zmiany w planie finansowym w zakresie biezqcego
utrzymania Zarzqdu.

8. Naficzanie Swiadczefi ZUS oraz sporzqdzanie deklaracji podatkowych dla Zarzqdu .

9. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeri spolecznych pracownik6w.
10. Sporzqdzanie zapotzebowania na Srodki budZetowe dlaZarzqdu.
11. Sporzqdzanie sprawozdafi finansowych wg zasad i termin6w okre6lonych przez

Ministra Finans6w w sprawie sprawozdawczo6ci budzetowej.
12. Bie2qce rozliczanie Srodk6w bud2etowych otrzymywanych od jednostki

nadrzgdnej.
1 3. Windykacja nale2no6ci stanowiEcych przypisane dochody.
14. Prowadzenie ewidencji ksiggowej zwiqzanq z zabezpieczeniem finansowym

nale2ytego wykonania robot wg zawartych um6w przezZarzqd.
15. Prowadzenie wyodrgbnionej ewidencji ksiqgowej dotyczEcej realizacji zadaft

inwestycyjnych w ramach RPO.
16. Prowadzenie spraw z zakresu grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia

pracownik6w Zarzqdu.
17. Sporzqdzanie i przekazywanie miesigcznych deklaracji wpNat na Pafistwowy

Fundusz Rehabilitacji Osob Niepefnosprawnych.
18. Sporzqdzanie iprzekazywanie sprawozdah do Gl6wnego Urzqdu Statystycznego.
19. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w otaz akt6w wewnqtrznych

funkcjonuj4cych w Zarzqdzie.

s27

Do zadafi Stanowiska ds. BHP i Ppoi. nale2y w szczeg6lno6ci:
1. Systematyczna kontrola warunk6w pracy oraz pzestrzegania przez pracownik6w

zasad i przepisow o bezpieczefistwie i higienie pracy.
2. Biezqce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagroheniach zawodowych

w I az z wn ioskam i zmierzalqcym i do usta len ia tych zag rozefi .

3. Sporzqdzanie rocznej oceny stanu bezpieczefistwa i higieny pracy.
4. Opracowywanie wewngtrznych zarzqdzen, regulaminow, instrukcji ogolnych

dotyczqcych BHP i ich aktualizowanie oraz ustalanie zadan dla osob kierujqcych
pracownikami, w zakresie BHP.

5. Udzial w ustalaniu okolicznoSci i przyczyn wypadk6w przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosk6w wynikajEcych z badari przyczyn i okoliczno6;ci tych
wypadkow oraz zachorowah na choroby zawodowe, a takze kontrola realizacii
tych wniosk6w.

6. Prowadzenie rejestr6w, kompletowanie i przechowywanie dokument6w
dotyczqcych wypadk6w p'zy pracy, stwierdzonych chor6b zawodowych
i podejrzefi o takie choroby, a tak2e przechowywanie wynikow badan
i pomiar6w czynnik6w szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

7. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,

na kt6rych wystqpujq czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki
uciqzliwe oraz doboru najwla6ciwszych Srodkow ochrony zbiorowej
iindywidualnej.

8. Prowadzenie ewidencji i wspolpraca z wla6ciwymi komorkami organizacyjnymi
lub osobami, w szczeg6lnoSci w zakresie organizowania i zapewnienia
odpowiedniego poziomu szkolen w dziedzinie BHP kadry inzynieryjno
- technicznej oraz zapewnienia wla6ciwej adaptacji zawodowej nowo
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9. Kierowanie pracownikow Zarzqdu na okresowe badania lekarskie.
1 0. Wsp6td z i ala n i e z zakladovrym i o rg a n i zacj a m i anriqzkowym i p rzy :

a) podejmowaniu przez nie dzialafi majqcych na celu poprawe warunkow pracy,
b) podejmowanych przez pracodawcg przedsigwzigciach majqcych na celu

poprawe warunk6w pracy.
11. Ustalanie okoliczno6ci i przyczyn wypadkow w drodze do pracy i z pracy oraz

wypadkow zr6wnanych z wypadkami Wzy Vacy.
l2.Wspolpraca z inspektorami nadzoru w zakresie kontroli stanu BHP na robotach

rea I izowa n y ch przez Zarzqd.
l3.Okresowa kontrola stanu zabezpieczenia pomieszczefiZarzqdu w zakresie ppoz.
l4.Zaopatrzenie w Srodki higieny, odzie? ochronnq i robocz4.
15. Nadz6r i koordynacja pracy sNuzb bhp i ppoz.
16. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w oraz akt6w wewngtrznych

funkcjonujqcych w Zarzqdzie.

s28

Do zadafi Stanowiska ds. Obronnych nalezy w szczeg6lno6ci:
1. Utrzymywanie w aktualnoSci dokumentacji i gotowo6ci do dzialania w ramach

stalego dyzuru na czas zagro2enta bezpieczenstwa panstwa, kryzysu i wojny oraz
wyposazenie stanowiska w aktualnq dokumentacjg.

2. Wspoldzialanie z przedstawicielami Sil Zbrojnych RP w zakresie planowania oslony
technicznej drog o znaczeniu obronnym oraz reafizowanie zadan wynikajqcych
z plan6w obronnych i oslony technicznej drog znaczenia obronnego.

3. Realizowanie wytycznych Departamentu Spraw obronnych GDDKIA
w zakresie realizacji zadan obronnych na drogach wojew6dzkich o znaczeniu
obronnym.

4. Zbieranie danych o stanie technicznym drog i drogowych obiektow inzynierskich
dla potrzeb obronno6ci kraju oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

5. Prowadzenie spraw w zakresie reklamowania pracownik6w Zarzqdu
od obowiqzku pelnienia czynnej sluzby wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji
iw czasie wojny.

6. Opracowanie planu, organizowanie i nadzor nad realizacj4 obrony cywilnej
w Zarzqdzie.

7. Wspoldzialanie z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczenstwa Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa t-6dzkiego, Wydzialem Bezpieczenstwa
i Zarzqdzania Kryzysowego t-odzkiego Urzqdu Wojewodzkiego w zakresie
opracowywania okresowych meldunkow i wymiany informacji.

8. Wspoldzialanie z samorzqdowymi jednostkami organizacyjnymi, Oddzialem
GDDK|A, Pafistwowq Strazq Polarnq, Policjq w realizowanych czynno6ciach
w zakresie zabezpieczenia oslony technicznej drog o znaczeniu obronnym,
zapobiegania sytuacjom kryzysowym na tych drogach oraz usuwaniu powstalych
zagro2efi.

9. Reafizowanie przedsigwzigc zwiqzanych z pzygotowaniem pracownik6w Zarzqdu
do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

l0.Wspotudzial w wykonywaniu zadan Host Nation Suport (Wsparcie Panstwa
Gospodarza) na rzecz sil Zbrojnych Pafistw stron Traktatu
Polnocnoatlantyckiego przebywajqcych na terenie wojewodztwa (rola Paristwa -
Gospodarza).
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11. Prowadzenie dzialalno6ci kontrolno rozliczeniowej w Rejonach Drog
Wojew6dzkich z zakresu zada(t obronnych.

l2.Realizowanie w Zarzqdzie innych zadafi dotyczqcych dzialalno6ci obronnej,
zarzqdzania kryzysowego i ochrony ludno6ci, w zakresie ustalonym odrgbnymi
przepisami.

13. Przestrzeganie obowiqzuj4cych przepis6w oraz akt6w wewngtrznych
fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s2e

Do zadafi Stanowiska ds. Organizacyjnych i Kontroli Wewngtrznej nalezy
w szczeg6lno6ci:
1. Gromadzenie i prowadzenie rejestru:

a) uchwal Sejmiku i Zarzqdu Wojewodztwa t-6dzkiego, w sprawach dotyczqcych
Zarzqdu Drog Wojew6dzkich w t-odzi,

b) zarzqdzef Dyrekt ora Zarzqdu.
2. P rzekazywa n i e kom 6 rko m o rg a n izacyj ny m zarzqdze fi Dyrekt or a Zarzqdu.
3. Przygotowywanie i prowadzenie rejestr6w wydawanych pzez Dyrektora Za'zqdu

upowa2nief i pelnomocnictw.
4. Opracowywanie projektow dokument6w okre6laj4cych organizacjq i zasady

funkcjonowania Zarzqdu przy wsp6lpracy merytorycznej wla5ciwych kom6rek
organizacyjnych.

5. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosk6w wptywajqcych do Zarzqdu i pilnowanie

terminowo6ci udzielania na nie odpowiedzi przez wlaSciwe kom6rki organizacyjne
Zazqdu.

6. Biezqce informowanie kierownik6w kom6rek organizacyjnych o ukazujqcych siq
przepisach i ich zmianach.

7. Nadz6r nad przestrzeganiem stosowania obowiqzujqcych przepis6w w komorkach
o rg a n izacyj nych Zarzqdu

8. Prowadzenie dokumentacji dotyczqcej przeprowadzanych kontroli zewnqtrznych
w Zarzqdzte.

g. Opracowanie planu kontroli i przedktadanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zarzqdu.
10. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem.
11. Przeprowadzanie kontroli dora2nych zleconych przez Dyrektora Za'zqdu.
12. Sporzqdzanie sprawozdafi z przeprowadzonych kontroli oraz projektow polecefi

pokontrolnych.
1 3. Kontrola realizaqi polecefi pokontrolnych.
l4.sygnalizowanie koniecznoSci zmiany przepis6w wewngtrznych oraz wszelkich

stwierdzonych n ieprawidlowo6ci.
15.Wsp6tpraca z Radcq Prawnym i wykonywanie zleconych przez niego czynno6ci.
l6.Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w oraz akt6w wewnqtrznych

fu n kcjon ujqcych w Zazqdzie.

s30

Do zadafi Zespolu ds. Informacyjnych nale2y w szczeg6lno6ci:
1. Organizacja, przygotowanie iobstuga konferencji prasowych, zgodnie z potrzebami

Zarzqdu.
2. Przygotgryanie i obsluga uroczysto6ci organizowanych pzezZarzqd-
3. Staty kolrtdkt z przedstawicidimi mediorrtr lokalnych i kraiowych.
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4. Ksztaltowanie polityki informacyjnej Zarzqdu w porozumieniu z Dyrektorem
Zarzqdu.

5. Prowadzenie na biezqco informacji internetowej.
6. Kontrofa nad aktualizacjq zamieszczanych informacji na stronie internetowej

Zarzqdu.
7. Udzielanie na biez4co mediom informacji dotyczqcych dziatafi Zarzqdu.
8. Uczestnictwo w naradach i spotkaniach dotyczqcych dzialan realizowanych pzez

Zarzqd.
9. Redagowanie we wspolpracy z merytorycznymi wydziatami odpowiedzi dla

medi6w.
l0.Redagowanie i wysylanie list6w okolicznoSciowych, podzigkowafi, zawiadomiefi,

itp.
1 1 . P rzepr owad zan ie wizj i w teren ie, zgod n ie z potrzebam i stanowiska.
12. Planowanie, wdrazanie i koordynowanie systemow informatycznych,

z uwzglgdnieniem wymog6w wynikajqcych z odrgbnych przepisow, w tym ustawy
o informatyzacji dziatalno6ci podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne, ustawy
o dostgpie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych
i rozporzqdzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada6, urzqdzenia
i systemy informatyczne slu24ce do przetwarzania danych osobowych.

1 3. Tworze n ie doku mentacj i eksploatacyj nej system6w i nform atycznych.
14. Redagowanie strony internetowej Zarzqdu.
l5.Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Zarzqdu, zgodnie z wymogami

ustawy o dostgpie do informacji publicznej.
l6.Pubfikowanie niezbgdnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Zarzqdu

orcz na stronie internetowqZarzqdu, w tym ogloszefi o zam6wieniach publicznych.
17. Nadzorowanie sprzgtu komputerowego uzytkowanego w zarzqdzie .

18. Nadzorowanie licencji na oprogramowanie zainstalowane w Zarzqdzie.
19. Udziat w przetargach z zakresu informatyki.
20. Przestrzeganie obowiqzuj4cych przepis6w

fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.
oraz akt6w wewngtrznych

s31

Do zadafi Stanowiska Audytora wewngtrznego nalezy w szczeg6lnosci:
1. Niezalezne badanie system6w zarzqdzania i kontroli w kom6rkach organizacyjnych

Zarzqdu, w tym procedur kontroli za'zqdczq w celu dostarczenia Dyrektorowi
Zarzqdu niezaleznej i obiektywnej oceny adekwatno6ci, efektywno$ci
i skutecznoSci tych systemow.

2. Ocena funkcjonowania kontroli za'zqdczq w badanych obszarach oraz
proponowanie jej usprawniefi .

3. Ocena zgodnoSci prowadzonej dziatalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami
wewngtrznymi.

4. Sporzqdzanie rocznych plan6w audytu wewngtrznego przy wykorzystaniu analizy
ryzyka w celu wyboru zadaft audytowych do realizaqi w zidentyfikowanych
obszarach dzialania Zarzqdu.

5. Sporzqdzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu.
6. Podejmowanie dziaNan majqcych na celu realizacjg funkcji doradczej audytu

wewngtrznego.
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8. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w oraz akt6w wewnqtrznych
fu nkcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s32

Do zadaf Kadr nale2y w szczeg6lno5ci:
1. Prowadzenie spraw zwiqzanych z przyjmowaniem, przenoszeniem, zwalnianiem

i wynagradzaniem pracownik6w Zarzqdu.
2. Prowadzenie przewidzianych przepisami prawa pracy ewidencji i kartotek,

w tym ewidencji czasu pracy.
3. Prowadzenie spraw zttiqzanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i karaniem

pracownik6w.
4. Ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiqzujqcej

dokumentacji osobowej pracownik6w w spos6b zapewniajqcy ochrong danych
osobowych.

5. Kompfetowanie dokument6w w sprawach emerytalno - rentowych i orzeczen
dotyczqcych stopnia niepelnosprawno6ci oraz zafatwianie wszystkich formalno6ci
zwiqzanych z przyznawaniem Swiadczeh.

6. Opracowanie wniosk6w w sprawie odznaczefi i ustalenie uprawniefi do nagr6d
jubileuszowych dla pracownik6w Zarzqdu, zafatwianie antiqzanych z tym
forma I noS ci oraz p rowadze n ie rejestru nag r6d.

7. Ustalenie i aktualizacja uprawniefi pracownikow do dodatk6w staZowych, podstawy
do wymiaru urlop6w oraz sporzqdzanie plan6w urlop6w i wystawiania kart
urlopowych.

8. Prowadzenie i aktua)izaga kartoteki osobowej.
9. Wsp6tdzialanie ze stanowiskiem ds. Obronnych w zakresie reklamowania os6b

od obowiqzku petnienia czynnej sluzby wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji
iw czasie wojny.

10. Nadzorowanie kom6rek organizacyjnychZarz4du w zakresie spraw wynikajqcych
ze stosunku pracy i zwiqzanych zprzestrzeganiem obowiqzk6w pracowniczych.

1 1 . Wydawanie legitymacji sluzbowych.
12. Prowadzenie spraw zwiqzanych ze szkoleniem pracownik6w.
13. Prowadzenie nabor6w kandydatow do pracy w Zarzqdzie oraz wstgpnych rozm6w

z kandydatami przy wsp6tudziale Dyrektora Zarzqdu oraz kierownik6w kom6rek
organizacyjnych, w kt6rych kandydaci bgdq zatrudnieni.

l4.Wydawanie za6wiadczeri dotyczqcych stosunku pracy, Swiadectw pracy, opinii.
1 5.Wystawianie delegacji i prowadzenie ich ewidencji.
1 6. Sporz4d zanie rocznych sprawozda fi - Z-03, Z - 05, Z - 06.
17.Zamawianie prasy dla potrzeb pracownik6w Zarzqdu.
18. Przestrzeganie obowiqzuj4cych przepis6w oraz akt6w wewnqtrznych

fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s33

Do zadan Sekretariatu nale2y w szczegolno6ci:
1. Prowadzenie i obsluga sekretariatu w tym urzqdzefi biurowych tj. fax, ksero

i poczty elektronicznej.
2. Prowadzgqie rejestrow kancelaryjnych poczty przychodzqcej i wychodzqcel

zgodnie flnstrutc;4KancelaryIl+.* :,
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3. Terminowe przekazywanie korespondencji do odpowiednich komorek
organizacyjnych Zarzqdu po dekretacji przez Dyrektorow.

4. Przygotowywanie korespondencji wychodzqcej do wyslania, zgodnie z wymogami
Poczty Polskiej oraz jel wysytka.

5. Przepisywanie pism przygotowanych przez Dyrekcjg Zarzqdu.
6. Wykonywanie innych czynnoScizleconych pzez Dyrektora Zarzqdu.
7. Przestrzeganie obowi4zujqcych przepis6w oraz akt6w wewngtrznych

fu nkcjon uj4cych w Zarzqdzie.

s34

Do zadan Radcy Prawnego naleZy w szczegolno5ci:
1. Udzielanie pracownikom Zarzqdu porad i opinii prawnych otaz wyja6niefi

w zakresie stosowania prawa, a w tym dotyczqcych:
a) wydawania aktow normatywnych,
b) spraw indywidualnych wynikajqcych z zakresu dzialania Zarzqdu.
c) zawieranych przezZarzqd um6w,
d\ rozwiqzania z p racown ikiem stosu n ku p racy bez wypowiedzen ia,
e)odmowy uznania zgloszonych roszczen,
f) spraw antiqzanych z postqpowaniem przed organami orzekaj4cymi,
g) zawarcia ugody w sprawach majqtkowych,
h) umorzen ia wierzytelno6ci,
i) zawiadomienia organu powolanego do Scigania przestgpstw o stwierdzeniu

przestgpstwa Sciganego z urzgdu.
2. Informowanie odpowiednich komorek organizacyjnych o zmianach

w obowiqzujqcym stanie prawnym w zakresie dzialania Zarzqdu oraz zaistnialych
uchybieniach w tej dzialalno6ci w zakresie przestrzegania prawa, a tak2e skutkach
tych uchybiefi.

3. Uczestniczenie w prowadzonych przez Zarzqd rokowaniach, ktorych celem jest
rozwiqzanie lub zmiana stosunku prawnego, w tym zawieranych przez Zarzqd
um6w.

4. Nadz6r prawny nad egzekucjq naleznoSci Zarzqdu.
5. Wystgpowanie w charakterze pelnomocnika Zarzqdu w postgpowaniu sqdowym,

ad m i n istracyj nym oraz przed i n nym i org a n am i orzekajqcym i.
6. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepisow oraz akt6w wewngtrznych

funkcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s35

Do zadafi Pelnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nale2y
w szczegolno5ci:
1. Nadz6r t realizaqa zadafi wynikajqcych z zapis6w ustawy o ochronie informacji

niejawnych z dnia 05.08.2010r. (Dz. U.22010r., Nr 182 poz. 1228).
2. Przestrzeganie obowi4zujqcych przepisow oraz aktow wewnqtrznych

funkcjonujqcych w Zarzqdzie.

s36
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1. Przestrzeganie przepis6w wynikajqcych z ustawy o ochronie informacji niejawnych
i rozporzqdzen do tej ustawy, aw szczegolno5ci:
a) bezpo6redni nadz6r nad obiegiem dokument6w niejawnych,
b) udostgpnianie lub wydawanie dokument6w zawieralqcych informacje niejawne

osobom do tego uprawnionym,
c) egzekwowanie zwrotu dokument6w zawierajqcych informacje niejawne,
d) kontrola przestrzegania wla6ciwego oznaczania i rejestrowania dokumentow

w Kancelarii Niejawnej oraz Zarzqdzie,
e) prowadzenie biezqcej kontroli postgpowania z dokumentami zawierajqcymi

informacje niejawne,
0 wykonywanie polecefi pelnomocnika ochrony.

2. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w oraz akt6w wewngtrznych
fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s37

Do zadafi Administratora Bezpieczefstwa Informacji nalezy w szczeg6lno5ci:
1. Sprawowanie w imieniu Dyrektora Zarzqdu nadzoru nad przestrzeganiem zasad

ochrony przetwarzanych w Zarzqdzie danych osobowych.
2. Op racowa n ie, wd rozen ie i aktua I izacja Pol ityki bezpieczefi stwa.
3. Nadawanie upowa2niefi do przetv,rarzania danych osobowych.
4. Prowadzenie rejestru os6b upowaZnionych do przetwarzania danych osobowych.
5. Przygotowywanie wniosk6w zgloszefi rejestracyinych i aktualizacyjnych zbior6w

danych osobowych oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym
Inspektorem Danych Osobowych.
Reagowanie na zdarzenia naruszEqce ochrong danych osobowych.
Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji os6b upowaZnionych do przetutarzania danych
osobowych w zakresie ochrony tych danych popzez udzielanie wyja6niefi
i interpretowanie zgod no6ci stosowanych rozwiqz an z przepisam i prawa.

Udziat w kontroli prowadzonq przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w oraz akt6w wewnqtrznych
fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

III. REJONY DROG WOJEWODZKICH

s38

Do zakresu dzialania Rejonu Dr6g Wojew6dzkich nale2qw szczegolnoSci:
1. Prowadzenie zimowego i letniego utrzymania nawierzchni drogi, chodnik6w,

drogowych obiekt6w in2ynierskich, urzqdzefi zabezpieczajqcych ruch i innych
urzqdzen zwiqzanych z drogq.

2. Realizacja planow robot utrzymaniowych na administrowanej sieci drog
wojewodzkich.

3. Nadz6r nad pracq podlegtych Obwod6w Drogowych.
4. Okre$lenie i wnioskowanie potrzeb technicznych i finansowych w zakresie

utrzymania drog i drogowych obiekt6w inZynierskich, sprzqtu technicznego,
S rod k6w tra nsportu, budyn k6w i magazyn6w oraz zakup6w i nwestycyj nych.
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6. Racjonalne wykorzystanie nakladow finansowych ponoszonych przez Zarzqd na
realizacjg zadan utrzymaniowych orazbieZqcy nadzor nad ich wykorzystaniem.

7. Objazdy i kontrola stanu drog i drogowych obiekt6w inzynierskich, udzial
w przegl4dach okresowych organizowanych przez Wydzial Drog i Wydzial Most6w
oraz nadz6r nad ksiggami objazdu dr6g.

8. Wykonywania dzialafi interwencyjnych na drogach i drogowych obiektach
inzynierskich.

9. Przeciwdzialanie niszczeniu drog przez ich uZytkownikow.
l0.Wykonywanie przegl4d6w biezqcych i jednorocznych drog i drogowych obiektow

inzynierskich.
l l.Wspoludzial w przeglqdach S-letnich i specjalnych drogowych obiekt6w

inzynierskich i sieci drog.
l2.Prowadzenie ewidencji drogowych obiekt6w inzynierskich oraz pasa drogowego

oraz przesylanie aktualnych danych z SGM do Wydziatu Most6w i EWIDR
do Wydzialu Drog.

13. Prowadzenie ksiqzek obiekt6w w zakresie drog wymaganych prawem budowlanym
i innymi przepisami.

14. Prowadzenie drogowych pomiarow liniowych, pomiar6w geometrii skrzyzowafi, ich
opracowparanie oraz graficzne przetwarzanie Wzy zastosowaniu technik
informatycznych.

15. Przygotowanie materialow niezbgdnych dla opracowania czgsci technicznej
Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia i Odbioru Robot zadan
z zakresu utrzymania drog nadzorowanych pzez Rejon.

l6.Udzialw pracach komisji przetargowych dla zadan na roboty utrzymaniowe.
17. Realizacja i nadz6r nad robotami utrzymaniowymi wlasnymi i zleconymi.
18. Prowadzenie spraw zuiqzanych z ochronq pasa drogowego:

a) prowadzenie caloksztaltu spraw zwiqzanych z wydawaniem decyzji i nadzor nad
realizaqq postanowien decyzji dotyczqcych zajgcia pasa drogowego wraz
z naliczaniem kar pieniqznych i pobierania oplat z tego tytulu,
b) nadz6r nad odcinkami dr6g wylqczonymi z ruchu, o ograniczonej noSno6ci lub
o wprowadzonych innych istotnych ograniczeniach.

19. Udzielanie szczegolowych wyja6nien dla przygotowania odpowiedzi w sprawie
skarg, wniosk6w i postulat6w zglaszanych przez spoleczno6c lokalnq oraz
jed nostki adm in istracj i publicznej w zakresie biez4cego utrzymania.

20. Udzielanie szczegolowych wyjaSnien dla przygotowania odpowiedzi w sprawach
zwiqzanych z ubezpieczeniem dr6g i drogowych obiektow in2ynierskich.

2l.Dzialania na rzecz poprawy bezpieczefistwa drogowego.
22.Prowadzenie spraw zwiqzanych z utrzymaniem oznakowania pionowego

ipoziomego, nadzor nad wprowadzaniem stalych i czasowych zmian
w organizacji ruchu drogowego.

23.wprowadzanie interwencyjnego oznakowania w przypadku gdy wystgpuje
bezpo6rednie zagrozenie bezpieczeristwa osob lub mienia, z zachowaniem
obowiqzujqcych przepisow, wykonywanie prac interwencyjnych zwiqzanych
z f ikwidacj q zagro2eri bezpieczefi stwa ruchu.

24. Nadz6r nad przestrzeganiem przepisow porzqdkowych na drogach przez osoby
zajmujqce pas drogowy.

25. Ochrona drog z uwzglgdnieniem lokalizacji zjazdow i obiekt6w w pobli2u pasa
drogowego.

l, 29,Nadz6r i prowadzenie spraw dotyczqcych zieleni przydroznej.
w,..,
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27.Nadz6r nad sprawami dotyczqcymi gospodarki wodnej i ochrony Srodowiska
w pasie drogowym.

28.Wsp6tpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie ustawowych
obowiqzkow dotyczqcych pasa drogowego.

29.Zabezpieczenie, obstuga i utrzymanie sprzgtu technicznego i Srodk6w transportu.
30. Utrzymanie techniczno - magazynowego zaplecza.
31 . Biezqca obsluga administracyjna.
32. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
33. P rowadze n ie sp rzed a2y zbgd nych sklad n i k6w majqtkowych.
34. Nadz6r nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi w pasie drogowym i na

jego granicach z innymi nieruchomo6ciami, udzial w postgpowaniach z tym
zwiqzany ch n a pod stawie peln o mocn i ctw udzie lo nych przez Zar zqd .

35. Prowadzenie spraw dotyczqcych funkcjonowania stacjonarnych urzqdzen
rejestrujqcych samorzqdu wojew6dztwa oraz obudow na te urzqdzenia, instalacji
lub usuwania stacjonarnych uzqdzefi rejestrujEcych lub obud6w na te uzqdzenia.

36. Przestrzeganie obowiEzuj4cych przepis6w oraz aktow wewngtrznych
fu n kcjon uj4cych w Zarzqdzie.

s3e

Kierownik Rejonu Dr6g Wojew6dzkich:
1. Sprawuje osobisty nadzor nad dzialalno6ci4 merytoryczn4 Rejonu Drog

Wojew6dzkich w tym: dzialem technicznym oraz sekcjq Obwod6w Drogowych.
2. Odpowiada za stan zabezpieczenia majqtku Rejonu i Obwodow Dr6g Wojew6dzkich

oraz ponosi odpowiedzialno6c za stan bezpieczefistwa, higieny pracy
i zabezpieczen ie p rzeciwpoZa rowe.

3. Do zadafi Kierownika nale2y w szczeg6lnoSci:
1) organizacja pracy Rejonu,
2) kierowanie do Zarzqdu wystqpiefi w sprawach dotyczqcych realizowanych

zadan nazauqdzan$przez Rejon sieci dr6g,
3) przygotowywanie projektow wystqpiefi do jednostek administracji publicznej

w sprawach zwiqzanych z zakresem dzialania Rejonu,
4) wydawanie zeantolefi na zajgcie pasa drogowego oraz decyzji o nakladaniu kar

pienigznych i pobieraniu oplat, zgodnie z petnomocnictwem udzielonym przez
Za'zqd Woj ewodztwa t-6d zkie g o,

5) przygotowywanie projektow pism w zakresie decyzji na wprowadzenie
ograniczen bqd2 zamykanie dr6g i drogowych obiekt6w inzynierskich oraz

Wznaczanie objazd6w,
6) prowadzenie spraw tuiqzanych z nale?ytym wykonaniem rob6t wg zawartych

przez Zarzqd um6w,
7) prowadzenie spraw zwiqzanych z akcjq zimowq, przejezdno5ciq dr6g,
8) podpisywanie sprawozdafi sporzqdzanych przez Rejon dlaZarzqdu,
9) prowadzenie spraw zwiqzanych z zarzqdzaniem ruchem na podleglej sieci

drogowej,
1 O) zglasza n ie za potrzebowa n ia na Srod ki b udZetowe,
11)zglaszanie zapotrzebowania na materialy drogowe, materialy biurowe, Srodki

transportu, techniczne Srodki pracy, odzie? ochronnq i robocz4
12)nadz6r nad mieniem, w tym nad magazynami soli,



11

14)ewidenc4a rzeczowa mienia bgdqcego na stanie Rejonu i Obwod6w,
1 5) p rowadzen ie ewidencj i mienial zasob6w i ka rtotek materialow,
16)reafizaqa zadan wynikajqcych z plan6w ratowniczych prowadzonych w pasie

drogowym i w ich sqsiedztwie oraz usuwanie skutkow tych zdarzen,
17)realizaqa zadaft obronnych , pzewtdzianych dla Zarzqdu, wynikajqcych z Planu

Operacyjnego Funkcjonowania Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa
t-6dzkiego.

4. Przestrzeganie obowiEzujqcych przepis6w
funkcjonujqcych w Zazqdzie.

oraz aktow wewnqtrznych

s40

Do zadai Kierownika Dzialu Technicznego nale2y w szczeg6lno6ci:
1. Kierowanie bezpo6rednio dzialem technicznym.
2. Zastgpowanie Kierownika Rejonu w czasie jego nieobecno6ci w pracy.
3. Organizowanie iWznaczanie okresovvych zadafi dla pracownikowtransportu oraz

mistrzow (majstr6w), wynikajqcych z zakresu dziaNania Rejonu Drog Wojew6dzkich.
4. Okre6lanie potrzeb w zakresie biezqcych zakup6w materiaN6w drogowych,

materialow biurowych, Srodk6w transportu, technicznych Srodk6w pracy, odzie2y
ochronnej i roboczej, paliw i nadzorowanie ich wykorzystania.

5. Nadzorowanie gospodarki materialowej.
6. OkreSlenie potrzeb rob6t utrzymaniowych.
7. Prowadzenie spraw zwiqzanych z zarzqdzaniem, utrzymaniem i ochronq dr6g oraz

ewidencjq drog i drogowych obiekt6w inzynierskich (gromadzenie danych
techniczno - eksploatacyjnych, przechowyrvanie dokumentacjitechnicznej).

8. Nadzorowanie prac podleglych pracownikow.
L Prowadzenie dzialafi majqcych na celu poprawe bezpieczenstwa drogowego.
l0.Wspoldzialanie z wla6ciwymi kom6rkami w zakresie tworzenia i aktualizacji danych

do systemow komputerowych oceny i utzymania drog i drogowych obiekt6w
inzynierskich.

11. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepisow oraz aktow wewngtrznych
funkcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s41

Do zadafi Kierownika Sekcji - Obwodu naleby w szczegolno6ci:
1. Wyznaczanie zadafi dla pracownik6w oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich pracy.
2. Pobieranie niezbgdnych materiatow i rozliczanie ich zu?ycia.
3. Ewidencja rzeczowa zasob6w bgdqcych na stanie Obwodu.
4. Prowadzenie magazynu i kartotek materialow.
5. Prowadzenie i nadz6r nad gospodarkq materialowE i magazynami, w tym nad

magazynami soli.
6. Sprawdzenie pod wzglgdem merytorycznym faktur niqzanych z dztalalno6ciq

Obwodu i pzekazanie ich Kierownikowi Rejonu.
7. Skladanie do Dzialu Technicznego sprawozdania z wykonanej pracy oraz

sygnalizowanie spraw wymagajqcych dzialan interwencyjnych na drogach
i drogowych obiektach in2ynierskich.

8. Podejmowanie dzialan intenruencyjnych na drogach i drogowych obiektach
inzynierskich.

9C_むこnt_こ :´|,.,

Al_litS、 |́:`(● r`´

90-051 にこd2 3J ,

32



9. Podejmowanie w nagtych wypadkach samodzielnych decyzji na rzecz
bezpieczefi stwa d rog oweg o.

10. Uczestniczenie w akcji zimowego i letniego utrzymania dr6g.
11. Przestrzeganie obowiqzujqcych przepisow oraz akt6w wewngtrznych

fu n kcjon ujqcych w Zarzqdzie.

s42

Terytorialny zasiqg dziatania Zarzqdu obejmuje obszar wojew6dztwa lodzkiego.
Na podstawie zarzqdzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dr6g Publicznych z dnia
22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania numer6w dla drog wojewodzkich sprawuje
zarzqd na nastqpujqcych drogach przebiegajqcych przez obszar wojew6dztwa
t6dzkiego:

・ ｀
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Nr droqi Naala droqi
449 Svc6w - Ostrzesz6w - Blaszki
450 Kalisz - Grab6w nad Prosna - Wvszan6w - Wierusz6w - Opatow
469 Uniei6w‐ Gostk6w― Wbblew
473 Kolo― Dabie― Uniei6w― Balin― Szadek― ヒask

478 Rzvmsko - Ksieza W6lka - Krepa
479 Dabrowka - Sieradz
480 Sieradz - Widawa - Szczerc6w
481 Lask― VVidawa― VVidoradz(36rnv

483 t-ask - Szczerc6w - Nowa Brze2nica - Czestochowa
484 Buczek¨ Ze16w― Belchat6w― Kamiensk
485 Pabianice― Wadlew― Belchat6w

486 VVielun(drOga 43)― Dzialoszyn

491 Dzialoszvn (droqa 42\ - Lobodno - Czestochowa
492 Wazne Mfunv - t-obodno - Klobuck - Wreczyca Wielka - Blachownia
573 Nowv Dunin6w - Gostynin - Zychlin
581 Gostvnin - t-anieta - Kro6niewice
583 Bedlno-2vchlin一 Senniki

584 Sanniki - Kiernozia - t-owicz
702 Kutno¨ Piatek― Zgierz

703 Porczvnv - Poddebice - Gostk6w - t-eczyca - Piatek - Lowicz
704 Jamno - Kotacin -Brzeztnv
705 Slad6w - Sochaczew - Skierniewice - Jezow
707 Skierniewice - Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto nad Pilica
708 Ozorkow - Warszvce - Strykow - Brzeziny
710 ヒ6d2-Konstantvn6wヒ 6dzki― Szadek― Warta― Blaszki

713 L6dZ - Andrespol - Kurowice - Uiazd - Tomasz6w Mazowiecki
Januszewice

714 Rzq6w - Kurowice
715 Brzeztnv - Budziszewice - Uiazd
716 Koluszki― Rokicinv― Piotrk6w ttrvbunalski

725 Rawa Mazowiecka - Biala Rawska - Belsk DuZy
726 Rawa Mazowiecka - InowNodz- Opoczno -Zarn6w
728 G16議■Nowe Miasto旺 ld PiliCa T Konskie_ヒ Opuszno― JedrZei6w

し6磁 :嶋ど壺■i塑宝上



742 Przvqlow - t-eczno - Reczno - Woszczowa - Naqlowice
746 Zarnow - Konskie
784 Radomsko - Ciezkowice - Sw. Anna
785 Ciezkowice - Zytno - Maluszvn - Wloszczowa
Og61na dlugoSC sieci dr6g wOieW6dzkich w granicach woieW6dztwa bdzkiego wynosi
l152,444 km.

III. POSTANOWIENIA KONCOWE

s43

Nie przestrzeganie postanowien niniejszego Regulaminu Organizacyjnego stanowi
naruszenie dyscypliny pracy.

s44

1 . Integralnq czg56 Regulaminu Organizacyjnego stanowi4:
a) Schemat Organizacyjny Zarzqdu Dr6g Wojewodzkich w t-odzi (zal nr 1'5,

b) Schematy Organizacyjne Rejon6w Dr6g Wojew6dzkich (zal. nr 2 -6),
c) wykaz odcinkow drog wojewodzkich podporzqdkowanych poszczegolnym

Rejonom Drog Wojewodzkich (2atr. nr 7).
2. Zmiana postanowien Regulaminu nastgpuje w trybie przewidzianym dla jego

ustalenia.
3. Regulamin wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Zarzqd Wojewodztwa

t 6dzkiego.
4. Przewiduje sig maksymalnie 3 - miesigczny okres przej6ciowy, od daty podjgcia

uchwaly Zarzqdu Wojewodztwa t-odzkiego zatwierdzajqcq zmiany Regulaminu
Organizacyjnego, na dostosowanie struktury organizacyjnej jednostki do
postanowiefi nowouchwalonego Regulaminu.
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ZalaCZnik Nr 7

WYKAZ ODCINKOW DROC ADMINISl‐ ROWANYCH PRZEZ POSZCZttGOLNE
R□ONY DROG WO」EWODZKICH

RDW 8elchat6w

L.p.
Numer
drooi Nazwa drogi Km pocz, - km kofca DlugO`こ

rkml
■ 2 3 4 5

483 t-ask - Szczerc6w - Nowa Bze2nica -
Czqstochowa

0+000-72+955 72′ 955

2 484 Buczek - Zel5w - Belchat6w - Kamierisk 0+000‐ 44+520 44′520

3 485 Pabianice¨ Wadlew¨ Bclchati″ 0+000-34+630 34′ 630

4 492 Wa2ne Mlyny - t-obodno - Klobuck - Wrqczyca
Wielka - Blachownia

0+000-3+530 3′ 530

5 742 Paygl6w - t-qczno - Rqczno - Wloszczowa -
Naglowice

0+000-38+655 38′ 655

6 784 Radomsko― CiQ2kowiCe― Sw.Anna 0+000-20+144 20′ 144

7 785 CiQ2kowice― Zytno― Ma:uszyn… VVloszczoWa 0+000-19+089 19′089

Razem RDW Belcha16w 233′ 523

RDW Lowicz

L口p.
Numer
drooi Nazwa drogi Km pocz. - km kofic. Dlug06こ

『krnl

■ 2 3 4 5

1 573 Nowy Dunin6w¨ Gostynin― Zychlin 42+437-47+568 5′ 131

2 58■ Gostynin - t-aniqta - Kro5niewice 13+182-28+508 15′326

3 583 Bedlno― Zych‖ n― Sanniki 0+000‐ 7+627 7′627

4 584 Sannlki― Kiernozla‐ Lowicz 6+669-25+850 19′ 181

5 702 Kutno - Piqtek -Zgien 0+000-19+415 19′415

6 703 Porczyny - Poddqbice - Gostk6w - t-qczyca -
Pi4tek - towicz

51+112‐ 81+816 30,704

7 704 Jamno - Kolacin - Brzeziny 0+000‐ 31+273 31′ 273

8 705 SUa6w - Sochaczew - Skierniewice - Je26w
29+840‐ 47+284

55+167¨ 73+232
35′ 509

9 707 Skierniewice - Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto
nad Pilicq

3+080… 39+958 36′ 878

10 725 Rawa Mazowiecka - Biala Rawska - Belsk Du2y 0+000… 22+632 22′ 632

726 Rawa Mazowiecka - Inowl6dz - Opoczno
Zarn6w

0+000-1+130 1′ 130

Razem RDW t-owicz 224′ 806
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RDW Plotrk6w Twbunalski

L口 p.
Numer
drooi Nazwa drogi Km pocz. - km koric.

DIugOgこ
『kml

■ 2 3 4 5

708 Ozork6w - Warszyce - Stryk6w - Brzeziny 22+954-39+694 16′740

2 7■3
L5d2 - Andrespol - Kurowice - Ujazd -
Tomasz6w Mazowiecki - Januszewice

11+031¨ 73+671 62′ 640

3 7■4 Rzg6w - Kurowice 0+000-15+662 15′662

4 7■5 Brzeziny - Budziszowice - Ujazd 0+000-28+500 28′ 500

5 7■6 Koluszki― Rokiciny¨ Piotrk6w Trybunalski 0+000-38+376 38′ 376

6 726 Rawa Mazowiecka - Inowl6dz - Opoczno -
Zarn6w

1+130-64+511 63′ 381

7 728 Gr6jec - Nowe Miasto nad Pilicq - Kofiskie -
t-opuszno - Jqdzej6w

50+906-61+066 10,160

8 746 Zarn6w - Kofskie 0+000-6+425 6′425

Razem RDW Piotrttw Trybuna:ski 241′ 884

RDW Poddebice

L.p.
Numer
drooi

Nazwa drogi Km pocz. - km koric.
DlugO`こ

『krnl

■ 2 3 4 5

469 Uniei6w¨ Gostk6w― W“blew 0+000… 35+094 35′ 094

2 473 Kolo― Dabie― Uniei6w― Balin― Szadek― とask 21+801-62+922 41′ 121

3 478 Rzymsko - Ksiq2a W6lka - Krqpa 5+591-17+609 12′018

4 479 Dфめwka¨ Sbradz 0+000‐ 17+116 17′ 116

5 702 Kutno-Piqtek-Zgien 19+415‐ 43+460 24′ 045

6 703 Poqny― PoddQbice― Gostk6w― ヒQttCa―
Piatek― LOWicz

0+000-51+112 51′ 112

7 708 Ozork6w - Warszyce - Stryk6w - Brzeziny 0+000-22+954 22′ 954

8 7■0
と6d乏 ―Konstantynてヽ′と6dzki― Szadek― Warta
Blaszki

4+230… 34+634 30′404

Razem RDW PoddQbice 233′864
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L.pロ
Numer
drooi Narua drcgi Km pocz. - km koic. Dlug直

『kml
■ 2 3 4 5

1 449 Syc6w - ffizesz6w - Blaszki 64+821‐ 70+868 6′047

2 450 Ka‖ sz‐ Gratt nad Pros唄 ―WyS7andm~
Wbru輛 ‐0閾血

51+179¨ 64+559 13′380

3 473 Kob… Dabie― UnieJow― Balin‐ Szadek― hsk 62+922‐ 77+378 14′456

4 479 呻 面 ka・ Seradz 17+116-29+050 11′934

5 480 Sieradz― Widawa… SzczeK●w 0+000-42+919 42′919

6 48■ task - Widawa - Widoradz G6my 0+000-58+551 58′ 284

フ 486 wたlun(droga 43)‐ Dzialoszyn 0+000-26+067 26′067

8 491 Dzialoszyn (droga 42) - Lobodno -
Czqstochowa

0+∞0-4+753 4′753

9 7■0 晨翅乏‐Konsttntynowヒ6dz晰 ―Szadek‐ Wana中
Blaszk

34+634¨ 74+894 40′260

Razean RDW Sleradz 218′367

-3…

Za zgodno$6


