
Stan na 28.12.2021 r. 
 
Tekst ujednolicony uchwały Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 stycznia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej zawierający 

zmiany wprowadzone uchwałami:  

1) nr XVI/258/11 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 sierpnia 2011 r.;  

2) nr XXV/511/12 Rady Miasta Gdańska z dn. 23 kwietnia 2012 r.;  

3) nr XXIX/598/12 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 sierpnia 2012 r.;  

4) nr XXXIX/881/13 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 czerwca 2013 r.;  

5) nr IX/203/15 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 kwietnia 2015 r.; 

6) nr XXXIII/910/17 Rady Miasta Gdańska z dn. 12 stycznia 2017 r.; 

7) nr XLII/1175/17 Rady Miasta Gdańska z dn. 31 sierpnia 2017 r.; 

8) nr XLVII/1414/18 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 stycznia 2018 r. 

9) nr XLIII/1120/21 Rady Miasta Gdańska z dn. 16 grudnia 2021 r. 

__________________________________________________________________________________ 

Uchwała Nr XXXII/900/09 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 

w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – jednostki budżetowej.1 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 

poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. 

z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 oraz 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 

675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) art. 

12 pkt 8 lit. „i” i pkt 11 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 

poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 oraz 146, Nr 40 poz. 230, 
Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281) art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 

1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Dz. 
U. z 2011, Nr 240 poz. 1429) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 19, 

poz. 115, zm.: Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; Dz. U. z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz.1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 

19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, Dz. U. z 2011 r. 
Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945, Nr 222 poz. 1321, Dz. U. z 2012 r. poz. 472) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, DZ. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 

1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz.753, Nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Dz. U. z 2011 r. Nr 
5 poz. 13, Nr 106 poz. 622, Nr 152 poz. 897, Nr 171 poz. 1016, Nr 230 poz. 1373)  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Statut określający zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania jednostki 

budżetowej – Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.2 

 

§ 2 

 

Traci moc § 2 ust. 2 i 3 Uchwały nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 

roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i 

utworzenia jednostki budżetowej zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr VII/168/2003 

z dnia 27 marca 2003 roku, Nr IX/241/2003 z dnia 29 maja 2003 roku, Nr XI/274/2003 z dnia 10 

lipca 2003 roku, Nr LVI/1897/06 z dnia 26 października 2006 roku.  

 

                                                           
1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXIII/910/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia  
2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – 
jednostki budżetowej 
2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXXIII/910/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia  
2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – 
jednostki budżetowej 



§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r. 

  



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXII/900/09  

Rady Miasta Gdańska  

z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 

STATUT 

GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI3 
 

 

I Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, zwany dalej GZDiZ, działa na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności na podstawie: 

− ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  

poz. 1592 z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.  

Nr 15, poz.115, z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. 

Nr 108, poz.908, z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r.  

Nr 23, poz. 295 z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 

z późn. zm.);  

− ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. 

Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.);  

− uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie 

likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia 

jednostki budżetowej;  

− innych przepisów szczególnych;  

− niniejszego statutu.  

 

§ 2 

 

1. GZDiZ jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Gdańska.  

2. GZDiZ sprawuje funkcję zarządu drogi, za pomocą której Prezydent Miasta Gdańska 

wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 

                                                           
3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały nr XXXIII/910/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia  
2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – 
jednostki budżetowej 



1985r. o drogach publicznych, zwanej dalej ustawą oraz dróg wewnętrznych określonych  

w niniejszym statucie.  

3. GZDiZ wykonuje zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych  

w Gdańsku w zakresie określonym przepisami prawa.  

4. Siedzibą GZDiZ jest miasto Gdańsk, a obszar działania wyznaczają granice administracyjne 

Miasta Gdańska.  

5. GZDiZ użytkuje i zarządza mieniem miasta Gdańska niezbędnym do wykonywania zadań 

statutowych.  

6. Nadzór nad działalnością GZDiZ sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.  

7. GZDiZ posługuje się znakiem graficznym w postaci określonej w załączniku do Statutu.  

 

II Przedmiot i zakres działalności  

 

§ 3 

 

1. GZDiZ zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Gdańska,  

z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.  

2. W ramach obowiązków zarządu drogi, zakres działania GZDiZ obejmuje w szczególności:  

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie  

o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego;  

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;  

3) pełnienie funkcji inwestora;  

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;  

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;  

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie 

innych zadań na rzecz obronności kraju;  

7) koordynacja robót w pasie drogowym;  

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, przejazdy po drogach 

publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;  

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów  

oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;  

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;  

11) przeprowadzanie 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, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;  

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;  

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać  

lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;  

15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich  

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;  

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;  

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;  

18) gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg publicznych  

w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;  

19) gospodarowanie nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 18 na potrzeby 

zarządzania drogami w ramach posiadanego do nich prawa;  



20) pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za 

nie uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania;4  

21) utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym 

ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu i porządku w gminach;  

22) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju 

pojazdów wykonujących przewozy drogowe wynikającego z konieczności 

przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów  

o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;  

23) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu  

i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów,  

24) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie torowiska tramwajowego.  

3. GZDiZ jako zarząd drogi uprawniony jest ponadto do:  

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania 

czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;  

2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie 

przerwy w komunikacji na drodze;  

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.  

4) zatrzymania pojazdu;  

5) legitymowania uczestników ruchu drogowego i wydawania im poleceń, co do sposobu 

korzystania z drogi lub pojazdu;  

6) sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu;  

7) sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów oraz masy  

lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;  

8) używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących w szczególności  

do badania pojazdu, określania jego wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania 

naruszenia wymagań ochrony środowiska;  

9) uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub nacisk osi 

albo uszkadzającym lub niszczącym drogę.  

4.  Uprawnienia, o których mowa w ust 3 pkt 4) – 9) osoby upoważnione działające w imieniu 

zarządcy drogi wykonują w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji 

Transportu Drogowego.  

 

§ 4 

 

1. GZDiZ zarządza drogami wewnętrznymi, o których mowa w art. 8 ustawy, znajdującymi się 

na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, posiadających wydzielony 

geodezyjnie pas drogowy, przekazanymi GZDiZ w trwały zarząd.  

2. W ramach obowiązków zarządcy dróg wewnętrznych zakres działania GZDiZ obejmuje  

w szczególności:  

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;  

2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego;  

3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;  

4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;  

5) opiniowanie lub uzgadnianie dokumentacji na drogach wewnętrznych;  

6) koordynacja robót w pasie drogowym;  

                                                           
4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXV/511/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 
r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki 
budżetowej 



7) oddawanie w drodze umowy pasa drogowego dróg wewnętrznych w szczególności  

w najem, dzierżawę lub użyczenie;  

8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,  

9) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;  

10) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;  

11) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać  

lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;  

12) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich  

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;  

13) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. 

 

§ 5 

 

Cele określone w § 2 ust. 3 GZDiZ realizuje w szczególności przez:  

1) sporządzanie projektów organizacji ruchu,  

2) przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,  

3) wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń,  

w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

4) umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej 

i bezpieczeństwa ruchu  

5) wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Prezydenta Miasta Gdańska.  

 

§ 6 

 

1. GZDiZ zarządza cmentarzami komunalnymi, lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw 

oraz zieleńcami i zadrzewieniem miejskim.  

2. W ramach obowiązków zarządzającego zielenią i cmentarzami komunalnymi, o których 

mowa w ust. 1, zakres działania GZDiZ obejmuje w szczególności:  

1) bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych jeżeli czynności dozoru 

nie powierzono zrzeszeniom i organizacjom społecznym, w rozumieniu ustawy  

o grobach i cmentarzach wojennych;  

2) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych;  

3) gospodarowanie i administrowanie powierzonymi nieruchomościami zabudowanymi  

i niezabudowanymi;  

4) określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania i remontów nieruchomości 

będących przedmiotem zarządzania na terenach wymienionych w ust.1;  

3. W ramach obowiązków zarządzającego zielenią i cmentarzami komunalnymi, o których 

mowa w ust. 1, zakres działania GZDiZ obejmuje ponadto:  

1) urządzanie, eksploatację i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami 

znajdujących się na ich terenie;  

2) wskazywanie potrzeb rozwoju cmentarnictwa i uczestniczenie w opracowaniu 

programów zakładania nowych cmentarzy komunalnych, rozbudowy istniejących 

obiektów, ścisłą współpracę w realizacji tych zadań z wykonawcami robót;  

3) zawieranie umów na prowadzenie inwestycji cmentarnych oraz pełnienie funkcji 

inwestora bezpośredniego lub zastępczego;  

4) prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami 

zieleni na terenach cmentarzy komunalnych;  

5) kontrolę nad terminowym, jakościowym przebiegiem nadzorowanych robót w zakresie 

budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów cmentarzy komunalnych i urządzeń 

cmentarnych;  



6) prowadzenie racjonalnej polityki terenami cmentarnymi - przygotowanie kwater 

grzebalnych do pochowań i budów, z wyznaczeniem miejsc pod groby ziemne  

i murowane, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza;  

7) nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym i użytkowym obiektów  

i urządzeń cmentarnych;  

8) opracowanie projektów regulaminów odnośnie zasad korzystania z obiektów, urządzeń  

i terenów cmentarzy komunalnych;  

9) prowadzenie ksiąg cmentarnych;  

10) prowadzenie ewidencji pochówków;  

11) nadzór techniczny nad prawidłowym wykonaniem budowanych grobów i nagrobków, 

nadzór nad właściwym prowadzeniem prac oraz stosowanie sankcji w stosunku do tych, 

którzy nie przestrzegają ustaleń regulaminowych i obowiązujących przepisów;  
 

 

§ 6a5
 

 

uchylony 

 

 

§ 6b6 

 

GZDiZ prowadzi działania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej w szczególności poprzez 

wydawanie uzgodnień na czasową lokalizację punktów handlowych i ogródków gastronomicznych. 

 

 

§ 7 

 

Zakres działania GZDiZ obejmuje ponadto:  

1) zarządzanie infrastrukturą tramwajową i autobusową, w tym torami tramwajowymi, 

elektroenergetyką trakcyjną, przystankami komunikacji miejskiej, wiatami;  

2) budowę i utrzymanie systemu informacji miejskiej;  

3) budowę i utrzymanie oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów 

zieleni;  

4) budowę i utrzymanie iluminacji obiektów zabytkowych, budynków i pomników;  

5) opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem 

działania w zakresie wskazanym w przepisach szczególnych;  

6) prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia komunalnego;  

7) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;  

8) skreślony;7  

                                                           
5 dodany przez § 1 uchwały nr XXIX/598/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 r, następnie 
zmieniony przez § 1 uchwały nr XXXIX/881/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 r., następnie 
uchylony przez § 1 uchwały nr XLII/1175/17 Rady Miasta Gdańska  z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 
6 dodany przez § 1 ust. 1 uchwały nr IX/203/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 
7 skreślony przez § 1 uchwały nr ILVII/1414/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 



 

9) pobieranie opłat za korzystanie z miejsc parkingowych zlokalizowanych na zorganizowanych 

przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni parkingach stanowiących własność Gminy Miasta 

Gdańska poza pasami drogowymi dróg publicznych;8 

10) zawieranie umów w szczególności dzierżawy, najmu i użyczenia w zakresie zarządzanego 

mienia będącego przedmiotem działania GZDiZ,9 

11) w zakresie obsługi pasów drogowych dróg publicznych oraz wewnętrznych, prace geodezyjne 

związane z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych, 

rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, wznowień punktów granicznych oraz zmian 

użytków gruntowych realizowanych przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;10 

12) skreślony11 

13) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam oraz informacji wizualnej w przestrzeni 

miejskiej, a także ochroną ładu przestrzennego;12  

14) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją i organizacją targowisk miejskich;13 

15) usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;14 

16) budowę i utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenach stanowiących własność Gminy 

Miasta Gdańska, w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych wskazanych w 

§ 4 Statutu, a także na terenach będących w zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.15 

 

§ 8 

 

Prezydent Miasta Gdańska może nałożyć na GZDiZ obowiązek realizacji dodatkowych zadań, 

jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych 

podległych organom Miasta Gdańska, zapewniając na ich realizację odpowiednie środki 

finansowe.  

 

 

  

                                                           
8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt b uchwały nr XVI/258/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki 
budżetowej 
9 numeracja zmieniona uchwałą nr XVI/258/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 
10 dodany przez § 1 pkt c uchwały nr XVI/258/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 
11 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXV/511/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej, 
zmieniony  przez § 1 ust. 2 uchwały nr IX/203/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej, a następnie skreślony 
przez § 1 pkt 3 lit. d uchwały nr XXXIII/910/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 
12 dodany przez § 1 ust. 2 uchwały nr IX/203/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 
13 dodany przez § 1 ust. 2 uchwały nr IX/203/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 
14 dodany (z mocą wejścia w życie z dniem 1 maja 2022 roku) przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLIII/1120/21 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 
15 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLIII/1120/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej 



III Organizacja GZDiZ  

 

§ 9 

 

1. GZDiZ jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Wszelkie czynności w sprawach  

z zakresu prawa pracy wobec pracowników GZDiZ wykonuje Dyrektor.  

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora GZDiZ wykonuje Prezydent 

Miasta Gdańska.  

 

§ 10 

 

1. Kierownikiem GZDiZ jest Dyrektor.  

2. Dyrektor GZDiZ jednoosobowo kieruje działalnością jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz 

na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska.  

3. Do dokonywania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa 

wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdańska.  

4. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa pracownikom GZDiZ, w granicach pełnomocnictwa 

udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Gdańska.  

5. Strukturę organizacyjną jednostki oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 

pracowników komórek organizacyjnych określa Dyrektor GZDiZ w Regulaminie 

Organizacyjnym.  

 

IV Mienie jednostki  

 

§ 11 

 

1. GZDiZ zostaje wyposażony przez Gminę Miasta Gdańska w mienie niezbędne do realizacji 

celów statutowych.  

2. Dyrektor GZDiZ samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania 

składników majątkowych, którymi zarządza i w które wyposażony jest GZDiZ, w tym ich 

sprzedaży, o wartości, do wysokości 10 tys. zł brutto, przy zachowaniu wymogów 

przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie 

udzielonym przez Prezydenta Miasta Gdańska.  

3. W przypadku konieczności sprzedaży mienia o wartości większej niż 10 tys. zł brutto, 

wymagane jest pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta Gdańska.  

 

 

V Zasady gospodarki finansowej  

 

§ 12 

 

1. Podstawę funkcjonowania GZDiZ stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy.  

2. Dochody i wydatki GZDiZ objęte są planem budżetu Miasta Gdańska w układzie klasyfikacji 

budżetowej w pełnej wysokości. Wydatki jednostki pokrywane są ze środków budżetu 

Miasta przekazanych na rachunek GZDiZ prowadzony przez bank wybrany do obsługi 

budżetu Gminy Miasta Gdańska i mogą być wykorzystywane przez GZDiZ do wysokości 

planu finansowego a uzyskane dochody jednostki odprowadzane są do budżetu Miasta 

Gdańska..  

3. Zmiana wydatków zewnętrznych ustalonych w planie rzeczowo – finansowym może nastąpić 

jedynie po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Miasta Gdańska.  

4. Plany rzeczowo – finansowe wydatków własnych jednostki do wysokości ustalonej  

w budżecie Miasta Gdańska zatwierdza Dyrektor GZDiZ, z wyjątkiem środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia.  

5. Gospodarkę finansową jednostki regulują przepisy ustawy o finansach publicznych.  



 

VI Postanowienia końcowe  

 

§ 13 

 

1. Dyrektor GZDiZ ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego 

statutu.  

2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.  

 

 

 
Załącznik do Statutu 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni16 

 

 

 

 

                                                           
16 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. e uchwały nr XXXIII/910/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017 r. 
zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 


