
Załącznik do Uchwały Nr 129/853/18
Zarządu Powiatu Rawickiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Regulamin Organizacyjny 
Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu zwany dalej PZD jest jednostką budżetową i działa na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r.  poz. 2222 z późn.zm.)  i innych aktów prawnych określających zadania
Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu oraz Statutu Powiatu Rawickiego.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu obejmuje swym zakresem działania drogi publiczne
zaliczone do kategorii dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze administracyjnym
powiatu rawickiego, składającym się z gmin: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław
i Rawicz.

3. Siedziba PZD mieści się w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej 10.
4. PZD czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500.
5. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w PZD  jest Kierownik PZD.
6. Decyzje administracyjne wydawane w imieniu Zarządu Powiatu i Starosty może wydawać

Kierownik PZD.
7. Zobowiązania  w  granicach  udzielonego  pełnomocnictwa  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  i

Starosty Rawickiego może zaciągać Kierownik PZD.
8. W czasie nieobecności Kierownika PZD jego kompetencje i zadania wykonuje Kierownik

Działu  technicznego,  z  wyłączeniem  czynności,  o  których  mowa  w  pkt  7  niniejszego
paragrafu. 

§ 2
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

Przedmiotem  działania  PZD  jest  wykonywanie  obowiązków  zarządcy  dróg  powiatowych  w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a mianowicie:

1. Do podstawowych zadań PZD należy:
1.1. pełnienie funkcji zarządu dla dróg powiatowych,
1.2. realizacja budżetu powiatu w zakresie dróg powiatowych,
1.3. pełnienie funkcji inwestora dla wykonywanych zadań.
2. Do zakresu działania PZD należy w szczególności :
2.1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2.2. opracowanie projektów planów rzeczowych i  finansowania budowy,  przebudowy,

utrzymania    i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
2.3. pełnienie funkcji inwestora,
2.4. utrzymanie  nawierzchni,  chodników,  obiektów  inżynierskich,  urządzeń

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
2.5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
2.6. przygotowanie  infrastruktury  drogowej  dla  potrzeb  obronnych oraz  wykonywanie

innych zadań na rzecz obronności kraju,
2.7. koordynacja robót w pasie drogowym,
2.8. wydawanie  zezwoleń  na  zajęcie  pasa  drogowego i  zgody  na  zjazdy  z  dróg oraz

pobieranie opłat i kar pieniężnych,
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2.9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
2.10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
2.11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
2.12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
2.13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
2.14. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych

dla  ruchu  oraz  wyznaczanie  objazdów,  gdy  występuje  bezpośrednie  zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia,

2.15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
2.16. sadzenie,  utrzymanie  oraz  usuwanie  drzew  i  krzewów  oraz  pielęgnacja  zieleni

w pasie drogowym,
2.17. organizowanie robót służby drogowej,
2.18. wdrażanie  postępu  technicznego,  organizacyjnego  i  ekonomicznego  w  zakresie

zarządzania drogami,
2.19. współpracowanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w

zakresie utrzymania dróg.

§ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. PZD dzieli się na kierownictwo i komórki organizacyjne: działy.
2. Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu zarządzający następującymi działami:
- Dział Organizacyjny,
- Dział Techniczny,
- Obwód Drogowy,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

3. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Kierownik PZD.
4. Obsługa prawna i geodezyjna PZD będzie zlecana w przypadkach występowania 

okoliczności wymagających takiej obsługi.

§ 4
ZAKRESY ZADAŃ

A. Kierownik PZD
1. Kierownika PZD powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.
2. Podlega Staroście i przed nim ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy PZD.
3. Reprezentuje  PZD  na  zewnątrz  i  ponosi  odpowiedzialność  za  wyniki  jego  pracy,

a w szczególności:
3.1. sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonaniem przez PZD powierzonych mu zadań,
3.2. jest bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników PZD,
3.3. odpowiada  za  przestrzeganie  dyscypliny  i  porządku  przez  pracowników  PZD,  oraz

ustala ich zakres obowiązków,
3.4. decyduje w sprawach osobowych pracowników w zakresie przyjmowania, zwalniania,

awansowania,  karania,  a  także  wynagradzania  zgodnie  z „Regulaminem
wynagradzania",

3.5. decyduje  ostatecznie  we  wszystkich  sprawach  w  zakresie  działania  komórek
organizacyjnych.

3.6. ustala regulaminy oraz wydaje zarządzenia i instrukcje zgodnie z zakresem działania i
kompetencji,
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3.7. przedstawia projekty do podjęcia ostatecznych decyzji w zakresie spraw związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg ,

3.8. wydaje  opinie,  decyzje  i  zezwolenia  dotyczące  ochrony  pasa  drogowego  w zakresie
zgodnym z upoważnieniem Starosty ,

3.9. przyjmuje i rozpatruje skargi dotyczące pracowników PZD ,
3.10. przyjmuje skargi i wnioski dotyczące bieżącej działalności PZD,
3.11. odpowiada za powierzony mu majątek PZD.

B. Dział Organizacyjny:
1. prowadzenie sekretariatu, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
2. obsługa interesantów, organizacja spotkań, narad itp.,
3. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
4. prowadzenie zasobów archiwalnych PZD,
5. prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych kierownika PZD,
6. wdrażanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu

akt,
7. zaopatrywanie  pracowników  w  środki  ochrony  osobistej,  dokonywanie  rozliczeń  w

kartotekach wyposażenia,
8. organizacja i dokonywanie zakupów towarów, usług, dostaw o wartości nieprzekraczającej

kwoty 30 tys. euro,
9. sporządzanie różnego rodzaju dokumentów firmowych, raportów, sprawozdań i zestawień,

dyspozycji przelewów oraz nadzorowanie ich obiegu,
10. opisywanie  dowodów  księgowych,  przypisywanie  ich  do  odpowiedniej  klasyfikacji

budżetowej i przekazywanie do jednostki obsługującej – PCUW w terminie wskazanym w
instrukcji obiegu dokumentów PCUW,

11. prowadzenie, organizacja i rozliczanie funduszu socjalnego jednostki,
12. prowadzenie kasy i jej likwidatury oraz sporządzanie raportów kasowych,
13. prowadzenie ewidencji dróg i gromadzenie danych w programie drogowym ROADMAN.

C. Dział Techniczny:
1. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, sporządzanie informacji zbiorczych   i

gromadzenie danych, 
2. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
3. udostępnianie informacji o stanie dróg,
4. realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
5. przeprowadzanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
6. opiniowanie zmian organizacji ruchu drogowego,
7. koordynacja robót w pasie drogowym,
8. wydawanie  zgody  na  budowę  lub  przebudowę  zjazdów  i  na  umieszczenie  budynków

i obiektów  budowlanych  w  odległości  mniejszej  niż  określona  w  ustawie  drogach
publicznych,

9. wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym reklam, obiektów handlowych
i urządzeń  nie  związanych  z  gospodarką  drogową,  oraz  na  prowadzenie  robót  w  pasie
drogowym, wraz z pobieraniem opłat z tego tytułu, jak również kar pieniężnych,

10. uzgadnianie  tras  pielgrzymek  pieszych  po  drogach  publicznych  organizowanych  przez
kościoły,

11. wprowadzanie  ograniczeń,  bądź  zamykanie  dróg i  drogowych  obiektów mostowych  dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa
osób lub mienia,

12. przeciwdziałanie  niekorzystnym  przeobrażeniom  środowiska  mogącym  powstać  lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

13. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
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14. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
15. opracowanie projektów planów rzeczowych budowy,  przebudowy, utrzymania  i  ochrony

dróg oraz obiektów mostowych,
16. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony

dróg oraz obiektów mostowych,
17. realizacja planów budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
18. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni, ,
19. obsługa przejazdów ponadnormatywnych,
20. udzielanie zamówień publicznych,
21. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych

zadań na rzecz obronności kraju,
22. prowadzenie wszelkich spraw związanych z procesem opracowania projektów technicznych

i budowlanych dla realizacji zadań ustalonych w planach ,
23. przygotowanie procesu wyboru wykonawców dla budowy, przebudowy, remontów           i

utrzymania dróg i  obiektów mostowych, zawieranie umów, prowadzenie nadzoru zlecanych
robót, dokonywanie odbiorów i rozliczeń robót,

24. kontrola stanu mostów,
25. ewidencja mostów,
26. planowanie i koordynacja stanu mostów,
27. technika mostowa i przygotowanie projektów budowlanych mostów.
28. przygotowanie projektów planów rozwoju sieci,
29. przygotowanie  projektów  planów  finansowania  budowy,  utrzymania  i  ochrony  dróg  i

mostów,
30. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego,
31. przygotowanie studiów i koncepcji rozwoju sieci,
32. przygotowanie projektów budowlanych, z wyjątkiem mostów,
33. prowadzenie finansowania inwestycji, oraz dokonywania rozliczeń końcowych,
34. prowadzenie bieżącej ewidencji końcowej,
35. nabywanie gruntów pod budowę,
36. uzyskiwanie zezwoleń na budowę,
37. funkcje inwestorskie,
38. przygotowanie procesu przetargowego dla utrzymania i budowy dróg i mostów,
39. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
40. prowadzenie przetargów,
41. nadzór nad realizacją budżetu PZD.

D. Obwód Drogowy:
1. dokonywanie  systematycznych  objazdów  dróg  oraz  kontroli  stanu  dróg  i  obiektów

mostowych, prowadzenie dziennika objazdów i wykonywanie robót utrzymaniowych,
2. zgłaszanie potrzeb i uwag stwierdzonych podczas objazdów i kontroli,
3. wykonywanie  robót  interwencyjnych  i  zabezpieczających  na  drogach  i  na  obiektach

mostowych,
4. wykonywanie niektórych robót bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych : remonty

cząstkowe nawierzchni,  utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie zieleni  w pasie
drogowym oraz utrzymanie czystości,

5. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach przez osoby zajmujące
pas drogowy,

6. ochrona dróg,
7. określenie potrzeb utrzymaniowych,
8. prace przy zimowym utrzymaniu dróg.
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E. Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
Administrator  Bezpieczeństwa  Informacji  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  podlega
bezpośrednio Kierownikowi jednostki,

1. nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem
Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w PZD,

2. prowadzenie korespondencji z GIODO,
3. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
4. wskazywanie  zagrożeń  bezpieczeństwa  oraz  reagowanie  na  naruszenie  ochrony  danych

osobowych, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w PZD procedurami,
5. monitorowanie funkcji zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,
6. współpraca  z  informatykiem  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych

osobowych w systemach informatycznych.

§ 5
PRZYJMOWANIE ORAZ ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

1. Kierownik  i  pracownicy  PZD  przyjmują  obywateli  w  sprawach  skarg  i  wniosków
codziennie w godzinach urzędowania.

2. Przyjmowanie  rozpatrywanie,  załatwianie  oraz  ewidencjonowanie  skarg  i  wniosków  i 
listów  koordynuje  sekretariat PZD,  który:

2.1 czuwa na terminowym rozpatrywaniem i udzielaniem przez właściwą 
komórkę organizacyjną odpowiedzi na zgłaszane skargi i wnioski,

2.2 prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu podpisania.
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KIEROWNIK         

DZIAŁ 
ORGANIZACYJNY

DZIAŁ TECHNICZNY OBWÓD DROGOWY 

KIEROWNIK DZIAŁU

STARSZY SPECJALISTA  

SPECJALISTA 

MAJSTER

PRACOWNICY 
WYKWALIFIKOWANI - 

dróżnicy

STARSZY SPECJALISTA 

SEKRETARKA

ADMINISTRATOR 
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

W RAWICZU
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