ZARZ~DZENIE

Nr 8.1. ~ g NIII/21
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia S JJn:.e 6u...:a. 2021 r.

zmieniaj~ce zarz~dzenie

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki
budzetowej 0 nazwie Zarz~d Drog i Transportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zwi~zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz
§ 7 ust. 4 statutu Zarz~du Drog i Transportu, stanowi~cego zal~cznik do uchwaly
Nr LVIIII1218/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu
jednostce budzetowej 0 nazwie Zarz~d Drog i Transportu (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2019 r.
poz.684)
zarz~dzam,

co nast«;puje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Zarz~du Drog i Transportu, stanowi~cym zal~cznik
do zarz~dzenia Nr 1947NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budzetowej 0 nazwie Zarz~d Drog
i Transportu, zmienionego zarz~dzeniem Nr 7562NIIII21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
22 czerwca 2021 r., wprowadzam nast<rpuj~ce zmiany:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
,,§ 14. 1. Dyrektor 1 Jego Zast<rpcy wspolpracuj~ ze sob~ przy wykonywaniu
powierzonych zadan.
2. W czasie nieobecnosci Dyrektora jego zadania i obowi~zki wykonuje Zast<rpca
Dyrektora ds. Uzgodnien.
3. W czasie jednoczesnej nieobecnosci Dyrektora i Zast<rpcy Dyrektora
ds. Uzgodnien, jego zadania i obowi~ki wykonuj~ wedlug nast<rpuj~cej kolejnosci:
1) Zast<rpca Dyrektora ds. Eksploatacji;
2) Zast<rpca Dyrektora ds. Transportu;
3) Zast<rpca Dyrektora ds. Inzynierii Ruchu.
4. W czasie nieobecnosci:
1) Zast<rpcy Dyrektora ds. Uzgodnien, jego zadania i obowi~zki wykonuje Zast<rpca
Dyrektora ds. Eksploatacji;
2) Zast<rpcy Dyrektora ds. Eksploatacji jego zadania i obowi~zki wykonuje Zast<rpca
Dyrektora ds. U zgodnien;
3) Zast<rpcy Dyrektora ds. Transportu jego zadania i obowi~ki wykonuje Zast<rpca
Dyrektora ds. InZynierii Ruchu;
4) Zast<rpcy Dyrektora ds. Inzynierii Ruchu, jego zdania i obowi~zki wykonuje
Zastttpca Dyrektora ds. Transportu.";
2) w § 16:
a) w ust. 1 uchyla si<r pkt 3,
b) w ust. 3 uchyla si<r pkt 3;
3) w § 17 w pkt 1 po lit. p dodaje si<r lit. r w brzmieniu:
"r) prowadzenie spraw zwi~zanych z rozliczeniem inwestycji
gwarancji w zakresie drog i obiektow inzynierskich;";

pozostaj~cych

w okresie

4) w§ 18:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) planowanie, zlecanie i nadzorowanie realizacj i zadan w zakresie technicznego
utrzymania: oswietlenia drogowego, kanal6w technologicznych, infrastruktury
torowo-sieciowej i czt(sci miejskiej Wt(zla Multimodalnego przy Dworcu L6di
Fabryczna;",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) przejmowanie w utrzymanie oswietlenia drogowego, kanal6w technologicznych
i infrastruktury torowo-sieciowej po budowie, przebudowie i remontach;",
c) w pkt 18 kropkt( zastt(puje sit( srednikiem i dodaje sit( pkt 19 w brzmieniu:
,,19) prowadzenie spraw zwi,!zanych z rozliczeniem inwestycji pozostaj,!cych w okresie
gwarancji w zakresie oswietlenia drogowego i infrastruktury torowo-sieciowej.";
5) uchyla sit( § 19;
6) w § 20 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji dr6g publicznych i wewnt(trznych oraz
obiekt6w inzynierskich w tym oswietlenia drogowego, kanal6w technologicznych
i torowisk tramwajowych;";
7) w § 24 w pkt 15 kropkt( zastt(puje sit( srednikiem i dodaje sit( pkt 16 w brzmieniu:
,,16) wsp6lpraca z Centrum Uslug Wsp6lnych w zakresie funkcjonowania systemu
elektronicznego zarz,!dzania dokumentacj,! w Zarz,!dzie.";
8) w § 33 w pkt 2 kropkt( zastt(puje sit( srednikiem i dodaje sit( pkt 3 w brzmieniu:
,,3) prowadzenie rejestr6w zam6wien publicznych Zarz,!du.";
9) zal,!cznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego Zarz'!du Dr6g
brzmienie jak w zal,!czniku do niniejszego zarz,!dzenia.

Transportu otrzymuje

§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z wyj'!tkiem § 1 pkt 2, 3,4 lit. c, 5
i 9, kt6re wchodz,! w zycie z dniem 1 paidziemika 2021 r.
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Hanna ZDANOWSKA

Zal(!cznik
do zarz(!dzenia Nr u.~8 NIII/21
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 8 lJ't'C.e6tMQ... 2021 r.
Zal(!cznik Nr 2
do regulaminu organizacyjnego
Zarz(!du Drag i Transportu
SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZARZl\DU DROG I TRANSPORTU
DYREKTOR ZARZ1\DU
(DN)

ZASTF;PCA DYREKTORA
DS. EKSPLOATACJI (DE)
Wydzial Eksploatacji Drog
i Obiekt6w IUZynierskich
(EE)

-l

Zespo/ Eksploatacji

-

Wydzial Komunikacji
Spolecznej i Legislacji
(DL)

Wydzial Ewidencji Dr6g
(UD)

-

Wydzial Prawny
(DP)

Wydzial Uzgodnien
Infrastmktury Drogowej
(UI)

-

Samodzielne Stanowisko
ds. Ekonomicznych
(DSE)

-

Samodzielne Stanowisko
ds. Audytu Wewn~trznego
(DSA)

-

Samodzielne Stanowisko
ds. Ochrony Danych
Osobowych
(DSO)

ZASTF;PCA DYREKTORA
DS. UZGODNIEN (DU)

Zespo/ Remontow
Wydzial Oswietlenia
i Infrastruktury TorowoSieciowej
(EO)
Samodzielne Stanowisko
ds. Likwidacji Szk6d
(ESL)

Wydzial Uzgodnien
Infrastmktury
Niedrogowej
(UU)
Wydzial Zezwolen
(UZ)

,

Samodzielne Stanowisko
ds. BHP, PPot. i
Obronnych
(DSB)
- -

- -

-----

ZASTF;PCA DYREKTORA
DS. TRANSPORTU (DT)

ZASTF;PCA DYREKTORA
DS. INZYNIERII RUCHU (OI)

Wydzial Transportu
Zbiorowego
(TT)
Wydzial Transportu
Drogowego i Bilet6w
(TD)
Samodzielne Stanowisko
ds. Roweru Publicznego
(TRP)

WydzialInZynierii
i Sterowania Ruchem
(lR)

-

Zespo/lntynierii
Ruchu

-

Zespo/ Sterowania
Ruchem

-

Zespo/ Utrzymania
Sygnaliza(ji
Wydzial Usuwania
Pojazdow
(IU)
Wydzial Parkowania
(IP)

