UCHWALANR 190/2016
ZAR/^Dl" POVVIAIT W PIOTRKOWIETRYBUNALSKIM
z dnia 28 styc/nia 2016 roku

w spra\\ie zmian \c Organizacyjnym Starosftva Powiatowego » Piotrkowie
Try buna Is kirn

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 List. 1 ustauy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie powiatowym (tekst jednolit): I)/. I . / 2015 r. poz. 1445 z pozri. zm.)

Zarzqd Powiatii w Piotrkowie Trybnnalskim
HC/iwala, co ftastgpuje;

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostvva Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskirn
stanowiacym zatacznik do Uchwaly Nr VI/41/15 Rady Powiatu \e Trybunalskim / dnia
10 marca 2015 r. vvprowadza si^ nast^pujace /miany:
1 )Jj 37 pkt 2 D t r z \ m u j e hrzmienie:
..2) w zakrcsic skarg i vvnioskou oraz petycji:
a) prowadzenie rejestru skarg i \\nioskou oraz rejcslru pet\cji:
h) monitorowanie terminowego rozpatrywania przez \\lasciwe komorki organizacyjne
i jednostki organizacyjne Powiatu skarg i wnioskow oraz petycji;
c) wspolpraca z Rada \ zakresic rozpatrywania skarg i \\niosko\z petycji:
d) przygotowywanie sprawozdawczosci dotyczacej skarg i wnioskow oraz petycji".
2) §44 otrzymuje brzmienie:
..§44. Biuro Ruchu Drogowego (BD) w szczegolnosci realizuje nastepujace zadania:
1) \e ruchu drogowego:
a) ograniczanie. w uwzglednieniu z Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysouego. obowiu/ku
przewozu ze wzgledu na potrzeb} obronnosci lub bezpieczeiistwa patistwa. badz w \\ypadku kleski
zywiolowej;
b) nakladanie. w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Zarzadzania Kry/ysouego. na przewoznika
obowiazku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego. gdy jest niezbedne z uvsaui na
obronnosc lub bezpieczeristwo paristvva. bijdz w wypadku kleski zywiolowej:
c) realizacja procedur zwiazanych z zatwierdzaniem projektou organizaeji ruchu umozliwiajac\ch
weryfikacj? jego przebiegu:
d) rozpatrywanie projektow organizaeji ruchu drogowego;

e) rozpatrywanie wnioskow dotyczacych zmian organizacji ruchu drogowego;
f) prowadzenie spraw zwi^zanych z wydawaniem zezwoleh na wykorzystanie drog w sposob
szczegolny;

g) prowadzenie spraw zwiqzanych zprzejazdem pojazdow nienormatywnych;
h) wydawanie zezwoleh na przejazd pojazdow nienormatywnych;
i) zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zarz^dem Drog Powiatowych, projektow organizacji ruchu
drogowego

na

drogach

powiatowych

i gminnych zwiazanych z wprowadzeniem

zmian

w oznakowaniu oraz zwiazanych z prowadzeniem robot w pasie drogowym;
j) prowadzenie ewidencji projektow zatwierdzaj^cych organizacji ruchu;

k) przeprowadzanie kontroli stalych organizacji ruchu w zakresie wykonania zadari technicznych
wynikaj^cych z realizacji projektu;
1) przeprowadzanie kontroli prawidlowosci zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania
wszystkich znakow drogowych, urz^dzeh sygnalizacji swietlnej, urz^dzeri sygnalizacji dzwiekowej

oraz urzqdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych
i gminnych;
1) prowadzenie analiz organizacji ruchu na drogach w zakresie podnoszenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego,
m) prowadzenie spraw zwiazanych z usuwaniem pojazdow z drog Powiatu Piotrkowskiego
i przechowywaniem tych pojazdow na parkingu strzezonym;

n) wyrazanie zgody na korzystanie z przystankow komunikacyjnych oraz okreslanie warunkow
i zasad korzystania z tych obiektow;
o) gospodarka drukami scislego zarachowania;

2) w zakresie transportu drogowego:
a) udzielanie:
- zezwoleh na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego w zakresie krajowego przewozu osob
i rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob
samochodem osobowym,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyzej 7 i nie wiecej niz 9 osob
l^cznie z kierowcq,
- udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie posrednictwa przy
przewozie rzeczy;
b) wydawanie wypisow z zezwoleh i licencji;

c) dokonywanie zmian w wykazach pojazdow zgloszonych do zezwoleh i licencji;
d) przeniesienie uprawnieh wynikaj^cych z zezwoleh i licencji;

e) wydawanie postanowien w zakresie:
- wyrazenia zgody na udokumentowanie zdolnosci finansowej za pomoca ubezpieczenia
transportowego lub zawodowego (w ramach odstepstw),
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego bez wyznaczania zarzadzajacego
transportem;
f) wydawanie wtornikow dokumentow,

g) wydawanie decyzji dotyczacych:
- cofniecia licencji i zezwoleri,
- wygasniecia licencji i zezwolen,
- zmian licencji i zezwolen;

h) wydawanie na wniosek przedsiebiorcow wykazow pojazdow zgtoszonych do licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;
i) wydawanie zaswiadczeh na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego;
j) udzielanie odpowiedzi do Inspekcji Transportu Drogowego i Miejskiego

Zarzadu Drog

i Komunikacji w sprawie uprawnieh przewozowych przedsiebiorcow;

k) prowadzenie rejestrow przedsiebiorcow posiadajacych uprawnienia przewozowe;
1) przyjmowanie zgtoszen dotyczacych czasowego

zawieszenia

wykonywania transportu

drogowego,
1) przygotowanie zwrotu czesci oplaty wniesionej za wydanie licencji i wypisow;
m) sporzadzanie polrocznych sprawozdan do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z liczby wydanych zezwolen, licencji, zaswiadczen i wypisow;
n) wprowadzanie informacji dotyczacych uprawnien przewozowych przedsiebiorcow do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej;
o) przeprowadzanie kontroli przedsiebiorcow wykonujacych transport drogowy;
p) wydawanie zaswiadczeh na przewozy drogowe na potrzeby wtasne osob i rzeczy;

q) dokonywanie zmian w wykazach pojazdow zgloszonych do zaswiadczeh na przewozy drogowe
na potrzeby wlasne osob i rzeczy;
r) udzielanie zezwolen na wykonywanie przewozow regularnych osob w krajowym transporcie

drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu poza obszarem jednej gminy,
s) uzgadnianie projektow rozkladow jazdy, wspolpraca z koordynatorem;
t) planowanie rozwoju transportu;
u) organizacja publicznego transportu zbiorowego;
v) zarzadzanie publicznym transportem zbiorowym;

w) realizacja zadah z zakresu przewozow o charakterze uzytecznosci publicznej;
x) przyjmowanie zgtoszeh przewozu, wydawanie i cofanie potwierdzeh zgloszeh przewozu;

y) gospodarka drukami scistego zarachowania".

§2. Wykonanie uchwaly powierza sie Sekretarzowi Powiatu Piotrkowskiego.

§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

_SX\ROSTA
P O W l l RIOTRKOWSKIEGO

Cubata
—— " •

WKTESTAROS.
i

Piotr Wo/ysiak

