
ZARZĄDZENIE Nr 1671/2022
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 21 lipca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki 
budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 

oraz § 7 ust. 4 statutu Zarządu Dróg i Transportu, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr LVIII/1218/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu 

jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. 

poz. 684), zmienionej uchwałą Nr LIV/1630/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 

2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 676)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Zarządu Dróg i Transportu, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia Nr 1947/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg 

i Transportu, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 7562/VIII/21 z dnia 

22 czerwca 2021 r., Nr 8278/VIII/21 z dnia 8 września 2021 r. i Nr 384/2022 z dnia 25 lutego 

2022 r., wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydział Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich (EE), w skład którego 

wchodzą:

a) Zespół Utrzymania i Likwidacji Szkód,

b) Zespół Modernizacji i Obiektów Inżynierskich,

c) Zespół Remontów;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Wydział Ewidencji Dróg (UD), w skład którego wchodzą:

a) Zespół Mienia i Odszkodowań,

b) Zespół Ewidencji;”,

– uchyla się pkt 16,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 4;

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do zadań Wydziału Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich należą 

w szczególności, w ramach:

1) Zespołu Utrzymania i Likwidacji Szkód:

a) planowanie, zlecanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie technicznego 

utrzymania dróg, w tym: jezdni, chodników, przystanków komunikacyjnych, 



poboczy, dróg rowerowych, pętli autobusowych oraz rowów odwadniających, 

z wykorzystaniem wyników okresowych przeglądów dróg publicznych,

b) dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz ich rozliczeń rzeczowych 

i finansowych,

c) utrzymanie oraz prowadzenie bieżącej kontroli stanu wiat przystankowych,

d) przejmowanie w utrzymanie elementów dróg po budowie i przebudowie 

prowadzonej przez Miasto Łódź,

e) prowadzenie przeglądów i stanu dróg publicznych oraz przekazywanie ich 

wyników do Wydziału Ewidencji Dróg,

f) wdrażanie polityki ekologicznej przy planowanych i realizowanych remontach, 

g) współudział w kształtowaniu polityki Miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania 

hałasowi,

h) zlecanie Zespołowi Remontów napraw bieżących nawierzchni jezdni i chodników 

oraz innych urządzeń drogowych,

i) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej 

za zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem zadań zarządcy drogi lub 

terenu,

j) prowadzenie dokumentacji, weryfikacja likwidacji szkód majątkowych 

i osobowych na drogach będących w zarządzie Zarządu,

k) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem inwestycji pozostających w okresie 

gwarancji w zakresie dróg,

l) wspieranie działań Zespołu Modernizacji i Obiektów Inżynierskich;

2) Zespołu Modernizacji i Obiektów Inżynierskich:

a) planowanie, zlecanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie modernizacji 

nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacyjnych, poboczy, dróg 

rowerowych, pętli autobusowych oraz rowów odwadniających, z wykorzystaniem 

wyników okresowych przeglądów dróg publicznych,

b) planowanie, zlecanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie technicznego 

utrzymania obiektów inżynierskich z wykorzystaniem wyników przeglądów 

okresowych obiektów inżynierskich,

c) opiniowanie projektów odtworzenia nawierzchni i uzgadnianie odtworzenia 

nawierzchni po robotach realizowanych na drogach,

d) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz 

innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji 

remontów i modernizacji,

e) dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz ich rozliczeń rzeczowych 

i finansowych,

f) wdrażanie polityki ekologicznej przy planowanych i realizowanych pracach,

g) nadzór, przy współpracy z Zarządem Inwestycji Miejskich, nad realizacją 

inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową oraz inwestycji 

realizowanych przez inwestorów zewnętrznych,

h) prowadzenie kontroli i przeglądów obiektów inżynierskich oraz przekazywanie ich 

wyników do Wydziału Ewidencji Dróg,

i) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

j) prowadzenie, w uzgodnieniu z zarządzającym ruchem na drogach, spraw 

dotyczących nośności, ograniczenia ruchu lub zamknięcia dla obiektów 

inżynierskich,

k) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz 

innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji 

remontów obiektów inżynierskich,



l) utrzymanie w stanie sprawności technicznej i eksploatacyjnej obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej, urządzeń, sieci i instalacji przynależnych,

m) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem inwestycji pozostających w okresie 

gwarancji w zakresie obiektów inżynierskich,

n) wspieranie działań Zespołu Utrzymania i Likwidacji Szkód;

3)   Zespołu Remontów:

a) prowadzenie napraw bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz innych 

urządzeń drogowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

b) wykonywanie prac budowlano-remontowych w zakresie nawierzchni jezdni 

i chodników oraz innych urządzeń drogowych na zlecenie innych wydziałów,

c) dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz ich rozliczeń rzeczowych 

i finansowych,

d) prowadzenie gospodarki magazynowej dla potrzeb wydziału.”;

3) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Do zadań Wydziału Ewidencji Dróg należą w szczególności, w ramach:

1)   Zespołu Mienia i Odszkodowań:

a) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych,

b) prowadzenie spraw dotyczących uzyskiwania odszkodowań za zniszczony majątek, 

w tym:

− monitorowanie i ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń drogowych, w których 

zostały uszkodzone lub zniszczone obiekty miejskiej infrastruktury drogowej,

− podejmowanie działań mających na celu identyfikowanie sprawców zdarzeń 

drogowych, w wyniku których uszkodzona bądź zniszczona została miejska 

infrastruktura drogowa,

− podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania od sprawców 

zdarzeń drogowych lub od zakładów ubezpieczeń zwrotu pełnej wysokości 

kosztów naprawy uszkodzonych lub zniszczonych elementów miejskiej 

infrastruktury drogowej i niedopuszczenia do przedawnienia się roszczeń wobec 

sprawców drogowych,

c) prowadzenie spraw dotyczących uzyskiwania odszkodowań za uruchomienie 

komunikacji zastępczej,

d) nadzór nad realizacją umowy w sprawie usuwania skutków zdarzeń drogowych;

2)   Zespołu Ewidencji:

a) prowadzenie spraw związanych z najmem i dzierżawą majątku,

b) prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji dróg publicznych i wewnętrznych 

oraz obiektów inżynierskich w tym oświetlenia drogowego, kanałów 

technologicznych i torowisk tramwajowych,

c) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci drogowej i urządzeniach 

w niej zlokalizowanych, 

d) aktualizowanie map techniczno-eksploatacyjnych,

e) prowadzenie spraw związanych z kategoryzacją dróg publicznych,

f) prowadzenie spraw zgłaszanych przez osoby trzecie w odniesieniu do dróg 

publicznych i wewnętrznych związanych z ewidencją dróg, ich kategorią 

i przebiegiem,

g) wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów dotyczących 

władztwa,

h) współpraca z Urzędem Miasta Łodzi przy prowadzeniu spraw związanych 

z regulacją stanów prawnych gruntów pod drogami publicznymi i wewnętrznymi, 



i) współpraca z Urzędem Miasta Łodzi przy prowadzeniu spraw związanych 

z regulacją prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które 

stały się z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., własnością Miasta Łodzi bądź 

Skarbu Państwa,

j) przejmowanie gruntów w pasie drogowym dróg publicznych oraz gruntów, 

na których są zlokalizowane drogi wewnętrzne, po rozwiązaniu umów wieczystego 

użytkowania,

k) prowadzenie spraw związanych: ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, 

z najmem, dzierżawą, użyczeniem gruntów pasa drogowego oraz terenów dróg 

wewnętrznych na cele związane z gospodarką drogową,

l) prowadzenie spraw związanych z przebudową dróg spowodowanych inwestycją 

niedrogową oraz inwestycji realizowanych przez inwestorów zewnętrznych,

m)opiniowanie wniosków o sprzedaż gruntów,

n) wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie 

i wyroków sądowych, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli 

nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań związanych z drogami 

publicznymi.”;

4) uchyla się § 32;

5) załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg i Transportu otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA



Załącznik 

do zarządzenia Nr 1671/2022

Prezydenta Miasta Łodzi

_________________________

Załącznik Nr 2

do regulaminu organizacyjnego

Zarządu Dróg i Transportu

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU

 

DYREKTOR ZARZĄDU
(DN)

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKSPLOATACJI (DE)

DU)

ZASTĘPCA DYREKTORA 
DS. UZGODNIEŃ (DU)

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. INŻYNIERII RUCHU (DI)

Wydział Eksploatacji Dróg 

i Obiektów Inżynierskich

 (EE)

Zespół Remontów 

Wydział Oświetlenia 

i Infrastruktury Torowo-

Sieciowej

(EO)

Wydział Ewidencji Dróg 

(UD)

Wydział Uzgodnień 

Infrastruktury Drogowej 

(UI)

Wydział Uzgodnień 

Infrastruktury Niedrogowej 

(UU)

Wydział Zezwoleń 

(UZ)

Wydział Komunikacji 

Społecznej i Legislacji 

(DL)

Samodzielne Stanowisko 

ds. Ekonomicznych

(DSE)

Wydział Prawny 

(DP)

Samodzielne Stanowisko 

ds. Audytu Wewnętrznego

(DSA) 

Samodzielne Stanowisko 

ds. Ochrony Danych 

Osobowych 

(DSO)

Samodzielne Stanowisko 

ds. BHP, PPoż. 

i Obronnych

(DSB)

Wydział Inżynierii Ruchu 

(IR)

Zespół Inżynierii 
Ruchu 

Zespół Sygnalizacji 

Świetlnej 

Wydział Usuwania 

Pojazdów 

(IU)

Wydział Parkowania 

(IP)

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TRANSPORTU (DT)

Wydział Transportu 

Zbiorowego

(TT)

Wydział Transportu 

Drogowego i Biletów

(TD)

Samodzielne Stanowisko 

ds. Roweru Publicznego

(TRP)

Zespół Utrzymania

 i Likwidacji Szkód

Zespół Modernizacji 

i Obiektów Inżynierskich

Zespół Mienia 

i Odszkodowań

Zespół Ewidencji


