
UCHWAŁA NR XLVII/1104/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Nadać Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach Statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr LXI/1437/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania 
statutu Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach z późniejszymi zmianami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/1104/14 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 marca 2014 r. 

STATUT 
MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, zwany dalej MZUiM jest jednostką organizacyjną miasta 
Katowice, działającą w formie jednostki budżetowej i może używać nazwy skróconej „MZUiM Katowice”. 

§ 2. MZUiM działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

- ustawy o samorządzie gminnym, 

- ustawy o samorządzie powiatowym, 

- ustawy o drogach publicznych, 

- ustawy o finansach publicznych, 

- niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą MZUiM jest miasto Katowice. 

§ 4. Terenem działania MZUiM jest miasto Katowice. 

§ 5. Nadzór i kontrolę nad działalnością MZUiM sprawują: Rada Miasta Katowice i Prezydent Miasta Katowice 
w ramach posiadanych kompetencji.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności 

§ 6. Przedmiotem działalności MZUiM jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi oraz obowiązków 
w zakresie zarządzania ruchem drogowym, monitorowania go, organizacji transportu w tym transportu zbiorowego 
na terenie miasta Katowice jak również niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej. Szczegółowy zakres 
przedmiotu działania MZUiM określają Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice. 

§ 7. Podstawowym zadaniem MZUiM jest w szczególności: 

1) współuczestniczenie w opracowywaniu projektów planów sieci drogowej na terenie miasta i bieżące 
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg 
oraz drogowych obiektów inżynierskich, 

3) pełnienie funkcji inwestora w zakresie prowadzonych robót drogowo-mostowych, 

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

5) realizacja zadań technicznych związanych z organizacją ruchu na drogach, 

6) przygotowanie i utrzymanie infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa, 

7) koordynacja robót wykonywanych przez inne podmioty w pasie drogowym, 

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

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na 
żądanie uprawnionym organom, 
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10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 
Krajowych i Autostrad, 

11) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

12) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, 

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym 
w następstwie budowy i utrzymania dróg, 

15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie osób i mienia, 

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

17) opiniowanie w zakresie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie 
nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości, 

18) opiniowanie w zakresie nabywania nieruchomości innych, niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania 
drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa, 

19) podejmowanie działań i czynności organizacyjno-technicznych w zakresie: 

- parkowania, 

- korzystania z drogi w sposób szczególny, 

- transportu i dróg publicznych, 

- kanalizacji deszczowej, 

- oświetlenia ulic, placów i mostów,

20) organizacja transportu zbiorowego na terenie miasta, 

21) utrzymanie czystości dróg, 

22) ewidencjonowanie wiat przystankowych, autobusowych na terenie miasta, 

23) prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg, 

24) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, 

25) utrzymanie ścieżek i tras rowerowych w pasie drogowym.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa 

§ 8. MZUiM prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie 
o finansach publicznych i dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym. 

§ 9. Podstawą gospodarki finansowej MZUiM jest plan dochodów i wydatków - roczny plan finansowy, 
zatwierdzony przez Dyrektora. 

§ 10. MZUiM odprowadza na rachunek budżetu miasta Katowice dochody, uzyskane z tytułu: 

- zajęcia pasa drogowego, 

- opłat za parkowanie, 

- reklam usytuowanych w pasach drogowych, 

- inne.

§ 11. Wynagradzanie pracowników MZUiM określa Regulamin wprowadzony przez Dyrektora, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
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Rozdział 4.
Mienie 

§ 12. Mienie MZUiM stanowi mienie komunalne miasta Katowice przekazane mu w użytkowanie. 

§ 13. MZUiM zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności do 
właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji, przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, 
dokonywania okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań.

Rozdział 5.
Organizacja wewnętrzna 

§ 14. Działalnością MZUiM kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Katowice. 

§ 15. Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 

§ 16. 1. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną MZUiM w formie Regulaminu Organizacyjnego, reprezentuje go 
na zewnątrz oraz podejmuje decyzje wewnętrzne w formie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji. 

2.  Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną 
odpowiedzialność. 

3.  Dyrektor działa jednoosobowo, wykonując z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice zwykły zarząd, do 
działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo. 

4.  Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w MZUiM pracowników i wykonuje 
uprawnienia pracodawcy w rozumienia przepisów prawa pracy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 17. Statut nadaje Rada Miasta Katowice w formie uchwały. 

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 19. Statut wchodzi w życie w dniu nadania.
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