UCHWAŁA NR ________________/_________________/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .............................. 2014 r.
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Zarządu Dróg i Zieleni, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/1089/06 Rady
Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 113 poz. 9961 z późn.zm.1)) w § 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zatwierdzanie organizacji ruchu drogowego;”;
2) punkt 16c otrzymuje brzmienie:
„16c) zawieranie umów dotyczących szczegółowych warunków budowy lub przebudowy dróg publicznych
spowodowanych inwestycją niedrogową (art. 16 ustawy o drogach publicznych);”;
3) w punkcie 17 uchyla się lit. g;
4) punkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) zgłaszanie wniosków i uwag oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (w zakresie sieci dróg) oraz zgłaszanie wniosków i opiniowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki komunalnej;”;
5) punkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) zgłaszanie wniosków i uwag oraz uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany

niniejszej uchwały zostały ogłoszone w MRMG z 2010 r. Nr 13 poz. 121 i z 2011 r. Nr 25 poz. 247.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
reorganizacja miejskich jednostek organizacyjnych (w tym dokonywanie zmian w zakresie przypisanych im
zadań) należy do wyłącznej właściwości rady miasta.
Niniejsza nowelizacja wprowadza zmiany o charakterze porządkującym dotychczasowe zadania: opisy
zadań wymagały zaktualizowania na skutek doświadczeń zdobytych w trakcie ich realizacji (zadania te zostały
przejęte z dniem 1 grudnia 2011 r. przez ZDiZ z Biura Inżynierii Transportu / wcześniej: Wydział Inżynierii
Ruchu).
SOO.0123.2.2014
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