UCHWAŁA Nr 90/XV/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 22 listopada 2007r.

zmieniaj ąca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z
2003r., Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 168/XXV11/05 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 kwietnia 2005 r., wprowadza si ę następuj ące zmiany:
1. W § 7:
a) pkt. g otrzymuje brzmienie: „ Wydzia ł Komunikacji"
b) Dodaje się pkt. k w brzmieniu: „Wydział Dróg Powiatowych".
2. W § 10 pkt. c:
a) tiret 3 otrzymuje brzmienie: „ Wydzia łem Komunikacji"
b) dodaje się tiret 6w brzmieniu: „ Wydzia ł Dróg Powiatowych".
3. W § 18 pkt. 3 ppkt. e otrzymuje brzmienie: „e)przygotowywanie decyzji o uznanie lasu za
ochronny, ".
4. § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20 WYDZIA Ł KOMUNIKACJI
Do podstawowych zada ń Wydzia łu Komunikacji należy:
1. W zakresie ewidencji pojazdów:
a) rejestracja pojazdu zakupionego na terenie Polski,
b) rejestracja pojazdu zakupionego w kraju Unii Europejskiej,
c) rejestracja pojazdu zakupionego poza Unią Europejską,
d) czasowe zarejestrowanie pojazdu,
e) ponowne wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
fi wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na wpis,
g) aktualizacja zapisów w dowodzie rejestracyjnym,
h) wpisanie zastrzeżeń do dowodu rejestracyjnego,
i) wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
j) wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych,
k) wydanie karty pojazdu dla samochodu sprowadzonego z zagranicy,
1) dokonanie zmian w karcie pojazdu,
m) wydanie wtórnika karty pojazdu,

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne,
dokonywanie niezb ędnych zapisów w dowodzie rejestracyjnym,
wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu w poje ździe cech identyfikacyjnych,
wydanie decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej zast ępczej,
czasowe wycofanie pojazdu
wyrejestrowanie pojazdu,
wysy łanie zawiadomień i potwierdze ń zgodności danych,
przyjmowanie zawiadomie ń o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu
faktycznego wymagaj ącego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie
rejestracyjnym,
v) prowadzenie ewidencji pojazdów, niezb ędnej do przesyłania zamówień na
personalizację dowodów rejestracyjnych przez PWPW w Warszawie,
w) tworzenie a także administrowanie systemem „Pojazd" w kontek ście rejestracji
prowadzonej w o środkach zamiejscowych,
x) wydanie wtórnika nalepki kontrolnej oraz znaku legalizacyjnego.

2. Zadania wymienione w pkt 1 realizuje si ę w siedzibie Starostwa oraz w nast ępujących
Ośrodkach Zamiejscowych:
1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydzia ł Komunikacji - O środek Zamiejscowy w
Białych B łotach.
2) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydzia ł Komunikacji - O środek Zamiejscowy w
Dąbrowie Chełmińskiej.
3) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydzia ł Komunikacji - O środek Zamiejscowy w
Dobrczu.
4) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydzia ł Komunikacji - O środek Zamiejscowy w
Nowej Wsi Wielkiej.
5) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydzia ł Komunikacji - O środek Zamiejscowy w
Koronowie.
6) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydzia ł Komunikacji - O środek Zamiejscowy w
Osielsku.
7) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydzia ł Komunikacji - O środek Zamiejscowy w
Sicienku.
8) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydzia ł Komunikacji - O środek Zamiejscowy w
Solcu Kujawskim.
3. W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
b)prowadzenie kontroli w stacjach kontroli pojazdów,
c) wydawanie i cofanie uprawnie ń do wykonywania bada ń technicznych
4 . W zakresie nadzoru nad o środkami szkolenia kierowców:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących o środki szkolenia kierowców,
b) prowadzenie rejestru instruktorów,
c) prowadzenie okresowych kontroli w o środkach szkolenia kierowców.
5. W zakresie uprawnie ń komunikacyjnych:
a) wydanie prawa jazdy
b) wydanie mi ędzynarodowego prawa jazdy,
c) wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem
d) wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
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e) wydanie decyzji o cofni ęciu prawa jazdy,
fi przyj ęcie prawa jazdy do depozytu,
g) przywrócenie uprawnie ń do prowadzenia pojazdu,
h) wymiana prawa jazdy,
i) wydanie wtórnika prawa jazdy,
j) wydanie zaświadczenia bądź skierowania potwierdzającego spełnianie przez kierowc ę
warunków do przyst ąpienia do egzaminu kontrolnego,
k) wydanie skierowania na badania lekarskie,
1) wydanie skierowania kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
m) żądanie akt kierowcy i wysy łka akt na wniosek innego urzędu,
n) wysy łka akt po nie zdanym egzaminie na wniosek zainteresowanej osoby do
wskazanego Wojewódzkiego O środka Ruchu Drogowego,
o) prowadzenie archiwum kierowców i osób bez uprawnie ń,
p) wydanie zaświadcze ń o posiadanych uprawnieniach,
q) wydanie za pokwitowaniem orygina łów dokumentów stanowi ących podstaw ę wydania
przez Starostwo Powiatowe świadectw kwalifikacji,
r) udzielenie odpowiedzi na zapytanie upowa żnionego organu dot. posiadanych
uprawnień do kierowania - z zachowaniem wymaga ń ustawy o ochronie danych
osobowych,
s) tworzenie systemu „Kierowca,"
t) prowadzenie całokształtu spraw zwi ązanych z prowadzeniem akt kierowców
z zatrzymanymi prawami jazdy, osób bez uprawnie ń do kierowania (kompletowanie
dokumentów, odtwarzanie akt),
u) wydanie karty parkingowej osobie spe łniającej wymagania.
6. W zakresie transportu i przewozu:
a) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana b ądź cofni ęcie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy a także wypisów z licencji,
b) wydanie, odmowa wydania b ądź wymiana zaświadczenia o wykonywaniu przewozów
na potrzeby w łasne a także wypisów z za świadcze ń,
c) wydanie, odmowa wydania, zmiana, b ądź cofni ęcie zezwolenia na wykonywanie
przewozów regularnych osób b ądź przewozów regularnych specjalnych a tak że
wypisów z zezwole ń,
d) opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla
linii komunikacyjnej o d ługości do 100 km.,
e) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana b ądź cofnięcie licencji na krajowy transport
drogowy — w zakresie po średnictwa przy przewozie rzeczy,
j) wspó łdziałanie z marszałkiem województwa kujawsko — pomorskiego (w formie
uzgodnienia) w zakresie wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów na linii
komunikacyjnej wykraczaj ącej poza teren Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, jednak że
nie wykraczaj ącej poza obszar województwa,
g) wspó łdziałanie z prezydentem Bydgoszczy ( w formie uzgodnienia ) w zakresie
wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów na linii komunikacyjnej
przebiegającej na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego,
h) wprowadzanie obowi ązku przewozu osób ze wzgl ędu na potrzeby obronności
lub w przypadku kl ęski żywio łowej,
i) prowadzenie okresowej kontroli przedsi ębiorcy w zakresie spe łniania wymogów
będących podstaw ą do wydania licencji, zezwolenia lub za świadczenia o
wykonywaniu przewozów na potrzeby w łasne,
j) wspó łdziałanie w dorocznej aktualizacji rozkładów jazdy,
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k) powo ływanie komisji sprawdzaj ącej znajomo ść topografii.
7. W zakresie in żynierii ruchu:
a) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
b) wydawanie zezwole ń na imprezy w obszarze dróg powiatowych i gminnych,
c) kontrola stanu oznakowania,
d) opiniowanie i zatwierdzanie czasowej b ądź stałej organizacji ruchu,
e) wprowadzanie ogranicze ń, zamykanie dróg i drogowych obiektów in żynierskich
dla ruchu, wyznaczanie objazdów drogami ró żnej kategorii, gdy wyst ępuje
bezpośrednie zagrożenie bezpiecze ństwa osób lub mienia,
fi dokonywanie okresowych pomiarów ruchu ,
g) wydawanie zezwole ń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie wi ększych od
dopuszczalnych,
h) prowadzenie spraw zwi ązanych z wydawaniem zezwole ń na wykorzystanie dróg
w sposób szczególny.
8. W zakresie usuwania pojazdów z dróg:
a) wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z dróg, a tak że jednostek
do przechowywania tych pojazdów na prowadzonych parkingach strze żonych,
przygotowywanie
projektów uchwa ł Rady Powiatu dotycz ących ustalenia poziomu
b)
opłat za usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz ich przechowywania
na parkingu strzeżonym. ".
5. Dodaje się § 20a w brzmieniu:
„ § 20a WYDZIA Ł DRÓG POWIATOWYCH
Do podstawowych zada ń Wydzia łu Dróg Powiatowych należy:
1 W zakresie zarz ądzania drogą:
a) wydawanie opinii w zakresie zaliczania do kategorii dróg powiatowych i ustalanie
przebiegu dróg powiatowych,
b) wydawanie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych,
c) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bie żące informowanie
o tych planach organów w łaściwych do sporz ądzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
d) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg
oraz drogowych obiektów in żynierskich ,
e) pełnienie funkcji inwestora ,
fi utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów in żynierskich,
urządze ń zabezpieczaj ących ruch i innych urz ądze ń zwi ązanych z drogą,
g) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie
innych zada ń na rzecz obronności kraju,
h) koordynowanie robót w pasie drogowym,
i) wydawanie zezwole ń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat
i kar pieniężnych,
prowadzenie
ewidencji dróg i obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
j)
oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
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k) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
1) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in żynierskich oraz
przepraw promowych, ze szczególnym uwzgl ędnieniem ich wp ływu na stan
bezpiecze ństwa ruchu drogowego,
m) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczaj ących,
n) przeciwdzia łanie niszczeniu dróg przez ich u żytkowników,
o) przeciwdzia łanie niekorzystnym przeobra żeniom środowiska mogącym powsta ć
lub powstającym w nast ępstwie budowy lub utrzymania dróg,
p) utrzymanie zieleni przydro żnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
q) gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg
powiatowych, w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomo ści,
na potrzeby zarządzania
nabytymi
nieruchomościami
r) gospodarowanie
drogami, w ramach posiadanego prawa,
2. W zakresie transportu drogowego.
a) potwierdzanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków,
b) wspó łdziałanie z Inspekcj ą Transportu Drogowego w zakresie bezpiecze ństwa i
porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przest ępstw i wykrocze ń
drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w zwi ązku z tym
transportem, z uwzgl ędnieniem w łaściwo ści i kompetencji tych organów oraz zada ń
Inspekcji. ".

6. W § 41:
a) ppkt. g otrzymuje brzmienie: „ WK — Wydzia ł Komunikacji"
b) dodaje się ppkt. k w brzmieniu: „DP — Wydzia ł Dróg Powiatowych".
7. Załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w za łączniku do niniejszej
Uchwały.

2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przew d zący
gockiego
Rady Powi
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UZASADNIENIE
Zmiany wprowadzone niniejsz ą uchwałą wynikaj ą z podziału Wydziału
Komunikacji i Dróg na dwie odrębne komórki organizacyjne: Wydział Komunikacji
oraz Wydział Dróg Powiatowych. Zmiany zaproponowane w § 1 pkt. 3 s ą
dostosowaniem zapisów w Regulaminie do zmienionych przepisów prawnych.

>rzew
;ady Pawi
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Załącznik do uchwały Nr 90/XV/07
Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22.11.2007r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY

Zarz ąd Powiatu
S taro sta
Zespól Radców Prawnych

Powiatowe służby,
inspekcje i straże

Wicestarosta
Wydział Rozwoju i Funduszy

Europejskich

Jednostki organizacyjne

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Pion Ochrony
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Wydział Budownictwa

Sekretarz Powiatu

Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Le śnictwa
Geolog powiatowy

Wydział Edukacji
Kultury i Sportu

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

Wydział Geodezji, Kartografii i
Nieruchomo ści
Geodeta powiatowy
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Komunikacji

Powiatowy Urząd Pracy

Ośrodek zamiejscowy w:

Wydział
Dróg Powiatowych

Białe Błota
Dąbrowa Chełmińska
Dobrcz
Koronowo
Nowa Wie ś Wielka
Osielsko
Solec Kujjawski
Sicienko

Skarbnik Powiatu

Wydział
Finansowo — Księgowy

