
ZARZĄDZENIE Nr 384/2022            
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

                                                                   z dnia 25 lutego 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. 
poz. 1038 i 1834) 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.

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. i Nr 8278/VIII/21 z dnia 8 września 2021 r., wprowadzam następujące 
zmiany:

1) w § 16:
a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Wydział Inżynierii Ruchu (IR), w skład którego wchodzą:
a) Zespół Inżynierii Ruchu,
b) Zespół Sygnalizacji Świetlnej;”,

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydział Inżynierii Ruchu (IR);”;

2) w § 27 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) prowadzenie spraw w zakresie usytuowania przystanków komunikacyjnych.”;

3) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Do zadań Wydziału Inżynierii Ruchu należą w szczególności, w ramach:
1) Zespołu Inżynierii Ruchu:

a) opiniowanie projektów organizacji ruchu przed ich zatwierdzeniem przez organ 
zarządzający ruchem na drogach z wyłączeniem elementów infrastruktury 
sygnalizacji świetlnej i systemów sterowania ruchem,

b) przygotowywanie wytycznych do koncepcji projektów organizacji ruchu,
c) analiza geometrii dróg w projektach budowlanych oraz projektów organizacji 

ruchu dla zadań, w których Zarząd pełni funkcję inwestora,



d) dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego, analiz 
bezpieczeństwa i badań wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego,

e) opiniowanie lokalizacji w pasach drogowych obiektów niezwiązanych 
z gospodarką drogową,

f) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób 
szczególny,

g) umieszczanie w pasie drogowym znaków drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu zgodnie z przekazaną zatwierdzoną organizacją ruchu, ich 
utrzymanie i konserwacja,

h) planowanie, zlecanie i nadzorowanie realizacji zadań z zakresu utrzymania, 
remontów i modernizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz drogowej 
infrastruktury technicznej,

i) opracowywanie projektów organizacji ruchu,
j) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi 

organami zarządzającymi ruchem na drogach, zarządami dróg i kolei, Policją, 
Strażą Miejską w Łodzi, Inspekcją Transportu Drogowego, właściwymi organami 
w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz innymi podmiotami,

k) współpraca z podmiotami realizującymi inwestycje niedrogowe w zakresie 
organizacji ruchu wprowadzonej wskutek przebudowy dróg,

l) wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku 
zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,

m)wdrażanie i utrzymywanie elementów Systemu Informacji Miejskiej,
n) weryfikacja prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych 

oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu, 
o) oszacowywanie uszkodzonych urządzeń sygnalizacji świetlnej na skutek kolizji 

i wypadków,
p) nadzór, przy współpracy z Zarządem Inwestycji Miejskich, nad realizacją 

inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową oraz inwestycji 
realizowanych przez inwestorów zewnętrznych w zakresie organizacji ruchu;

2) Zespołu Sygnalizacji Świetlnej:
a) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń sygnalizacji świetlnych, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz systemów sterowania ruchem, ich utrzymanie 
i konserwacja,

b) opiniowanie projektów organizacji ruchu przed ich zatwierdzeniem przez organ 
zarządzający ruchem na drogach w zakresie elementów infrastruktury sygnalizacji 
świetlnej i systemów sterowania ruchem,

c) konserwacja sterowników, sygnalizatorów oraz instalacji sygnalizacji świetlnej,
d) kontrola funkcjonowania i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej,
e) przeprowadzanie stosownych badań związanych z utrzymaniem sygnalizacji 

świetlnej,
f) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących pracy i awarii urządzeń sygnalizacji 

świetlnej,
g) wykonywanie prac budowlano-remontowych w zakresie sygnalizacji świetlnej,
h) utrzymanie systemu ważenia pojazdów,
i) prowadzenie spraw związanych z kontrolą nośności pojazdów,
j) utrzymanie tablic informacji pasażerskiej w zakresie budowlanym, elektrycznym 

i estetycznym,
k) prowadzenie gospodarki magazynowej dla potrzeb wydziału.”;



4) 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 marca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA



Załącznik 
do zarządzenia Nr 384/2022     
Prezydenta Miasta Łodzi
_________________________
Załącznik Nr 2
do regulaminu organizacyjnego
Zarządu Dróg i Transportu

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU 
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