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Or.0050.664.2018
(2018-91034)

ZARZĄDZENIE   664/2018      
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 września 2018 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 
2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) 

zarządzam, co następuje

§ 1.
W Zarządzeniu 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów wprowadza się następującą zmianę:

	W § 2 cz. V otrzymuje brzmienie:

„V. Do zakresu działania WYDZIAŁU DRÓG należy w szczególności: 
1. Referat Inwestycji Drogowych: 	
pełnienie funkcji inwestora w stosunku do nowobudowanych lub przebudowywanych dróg, ulic, parkingów i pasa drogowego oraz obiektów inżynierskich,
	opracowywanie projektów planów rozwoju oraz finansowania sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tym organu właściwego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zarządzanie projektami związanymi z nowobudowanymi lub przebudowywanymi drogami, ulicami, parkingami i obiektami inżynierskimi oraz prowadzenie spraw związanych 
z nabyciem nieruchomości pod budowę tych dróg,
	opracowywanie projektów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania  
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
planowanie i wykonawstwo ścieżek rowerowych na terenie Miasta,
	przedstawianie do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu,
	prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości pod budowę nowych dróg 
i przebudowę istniejących oraz pod pasy drogowe nabytych w trybie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

współpraca z: 
	Rybnickimi Służbami Komunalnymi związana z realizacją obowiązków zarządcy dróg,

Zarządem Zieleni Miejskiej w zakresie utrzymywania zieleni w pasie drogowym.

Referat Eksploatacji Dróg:
	pełnienie funkcji inwestora w stosunku do dróg, ulic, parkingów, pasa drogowego oraz obiektów inżynierskich, 
	pełnienie funkcji zarządcy w stosunku do pasa drogowego dróg, ulic, parkingów oraz obiektów inżynierskich,
	opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie 
o tym organu właściwego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

opracowywanie projektów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,  
zarządzanie projektami dotyczącymi budowy, remontów i eksploatacji dróg, 
zapewnienie prawidłowego oświetlenia dróg, ulic, placów, parkingów, chodników 
i obiektów inżynierskich, 
uzgadnianie warunków technicznych dla podłączenia do miejskiej instalacji sieci elektroenergetycznych umieszczanych w pasie drogowym, 
prowadzenie ewidencji dróg, majątku drogowego, obiektów mostowych, wiaduktów, przepustów oraz infrastruktury drogowej oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
	sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
	utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta, 

przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy, remontów dróg, robót interwencyjnych, utrzymaniowych oraz zabezpieczających,
utrzymanie całego pasa drogowego tj. dróg, ulic, placów, parkingów, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą, w tym odwodnień dróg (rowy, przepusty, przykanaliki i studzienki 
z kratami),
prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym, 
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, 
współpraca z kopalniami w ramach usuwania skutków szkód górniczych na drogach 
i obiektach mostowych, 
	współpraca związana z realizacją obowiązków zarządcy dróg z:
	Rybnickimi Służbami Komunalnymi w zakresie wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych, zabezpieczających oraz zadań związanych z inżynierią ruchu,

Zarządem Zieleni Miejskiej w zakresie utrzymywania zieleni w pasie drogowym,
	wydawanie kart potwierdzających konieczność wjazdu do strefy śródmiejskiej.


Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem:
przygotowywanie zezwoleń wraz z pobieraniem opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego dla: 
	robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,

umieszczania reklam i obiektów przydrożnych w pasie drogowym,
	koordynacja robót w pasie drogowym oraz prowadzenie ewidencji zajęć pasa drogowego, 
dokonywanie odbiorów technicznych zajęcia pasa drogowego po wykonanych robotach wymagających zajęcia pasa drogowego, 
opiniowanie lokalizacji i uzgadnianie projektów technicznych urządzeń oraz obiektów liniowych naziemnych, podziemnych i nadziemnych umieszczanych w pasie drogowym oraz uzgadnianie wjazdów i wyjazdów do nowoprojektowanych obiektów w zakresie ustawy o drogach publicznych, 
	współpraca z Rybnickimi Służbami Komunalnymi związana z realizacją obowiązków zarządcy ruchu,
opiniowanie dokumentacji poprzez uczestnictwo w naradach koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
	prowadzenie spraw z zakresu oznakowania informacyjnego Miasta oraz nazw ulic, 
uzgadnianie warunków technicznych dla instalacji wody, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania ustawionych w pasie drogowym, 
prowadzenie ewidencji i rozliczania wpływów z tytułu opłat za parkowanie na drogach publicznych, 
prowadzenie spraw związanych z nakładaniem opłaty dodatkowej, 
przygotowywanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach wraz z pobieraniem opłat z tego tytułu, 
wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w szczególności prowadzenie ewidencji znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, 
wyznaczanie w pasie drogowym miejsc przeznaczonych na parkowanie, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, 
wyznaczanie w pasie drogowym niestrzeżonych stanowisk postojowych, w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo, 
zarządzanie kanałami technologicznymi i pobieranie opłat, zgodnie z ustawą o drogach publicznych (za wyjątkiem Miejskiej Sieci Szerokopasmowej),
przeprowadzanie kontroli stanu sygnalizacji świetlnych i urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających,
planowanie oznakowania ścieżek i dróg rowerowych na terenie miasta, 
zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej,
dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
	pełnienie funkcji zarządzającego ruchem na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta,

opiniowanie założeń (na etapie sporządzania specyfikacji) i rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
	opracowywanie lub zlecanie opracowywania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
	przygotowywanie złożonych projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,
prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu
współpraca w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innymi jednostkami, Policją, Strażą Miejską  i Inspekcją Transportu Drogowego,
analiza bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz wprowadzanie czasowej i stałej organizacji ruchu,
prowadzenie corocznych i doraźnych pomiarów natężenia ruchu kołowego i pieszego,
kontrola prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych,
wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny.

Referat  Budowy Drogi Regionalnej:
wykonywanie obowiązków inwestora w stosunku do budowanej Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna współfinansowanej z funduszy europejskich,
zarządzanie projektem Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna a w szczególności:
	realizacja projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

przygotowywanie dokumentacji oraz wdrażanie procedur realizacji projektu,
	przygotowywanie i realizowanie budżetu projektu,
przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań 
  o udzielenie zamówień publicznych,
sporządzanie wniosków o płatność,
sporządzanie sprawozdawczości z realizacji projektu,
prowadzenie dokumentacji projektowej i gromadzenie danych niezbędnych do  
  weryfikacji i audytów,
współpraca z wykonawcami robót i usług w ramach projektu, nadzór nad 
  prawidłową i terminową ich realizacją,
prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych wynikających z zawartej  
  umowy o dofinansowanie.
	współpraca z Rybnickimi Służbami Komunalnymi oraz Zarządem Zieleni Miejskiej 
w zakresie realizacji zadań związanych z budową Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna,
	przedstawianie do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu.”


§ 2.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.
 


