UCHWAŁA NR XXXVII/362/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala,
co następuje:

§ 1. Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu nadaje się statut w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Traci moc statut Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, stanowiący załącznik
Nr 2 do Uchwały Nr XIX/168/95 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 19 grudnia 1995 r.,
w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu i przyjęcia jego statutu.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor

Załącznik
do UCHWAŁY NR XXXVII/362/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 21 lutego 2017 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM SĄCZU
Dział I.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu działa na podstawie:
• uchwały Rady Miejskiej Nowego Sącza Nr XIX/168/95 z dnia 19 grudnia 1995
w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg i przyjęcia jego statutu,
• ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016
poz. 1440),
• ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017
poz. 128),
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016
poz. 1870 z późn. zm.),
• niniejszego statutu,
• innych przepisów prawa.

r.,
r.,
r.,
r.,

§ 2. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, zwany dalej „MZD”, jest samodzielną jednostką
organizacyjną Gminy Nowy Sącz, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako
wyodrębniona jednostka budżetowa. MZD jest zarządem drogi w rozumieniu art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych.
§ 3. 1. Siedzibą i obszarem działania MZD jest Miasto Nowy Sącz. Obszarem działania MZD
mogą zostać objęte także inne jednostki samorządu terytorialnego, w ramach zawartych
porozumień lub utworzonych związków międzygminnych.
2. Nadzór nad działalnością MZD sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.
Dział II.
Cele i zadania MZD
§ 4. 1. Przedmiotem działalności MZD jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie,
w ramach planu finansowego - spraw związanych z:
• pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych) wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wynikających
z ustawy o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, położonych na terenach
stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Nowy Sącz,
• zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność
i pozostających we władaniu Gminy Nowy Sącz oznaczonymi symbolem „dr”
w operacie ewidencji gruntów,
• pełnieniem funkcji zarządzającego ruchem na drogach w rozumieniu ustawy
Prawo o ruchu drogowym,

• zarządzaniem parkingami na terenach stanowiących własność i pozostających
we władaniu Gminy Nowy Sącz oraz strefą płatnego parkowania zgodnie z ustawą
o drogach publicznych i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
• zarządzaniem infrastrukturą transportu zbiorowego, przede wszystkim przystankami,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Sącz,
• realizacją zadań należących do właściwości zarządu drogi wynikających z ustaw
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nie powierzonym innym
miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta
Nowego Sącza lub spółkom z udziałem Gminy Nowy Sącz,
• inicjowaniem pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację
zadań statutowych,
• opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej.
2. MZD rozpatruje skargi i wnioski o odszkodowanie w zakresie swojej właściwości.
Dział III.
Organizacja i zarządzanie MZD
§ 5. 1. Na czele MZD stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo.
2. Dyrektor reprezentuje Gminę Nowy Sącz w zakresie działalności MZD na zewnątrz,
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
§ 6. Szczegółowy zakres działania MZD, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin
organizacyjny nadawany przez Dyrektora MZD.
Dział IV.
Gospodarka finansowa MZD
§ 7. MZD jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
§ 8. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor

