
ZAKRES OBOWIAZKÓW

stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Pracownika powinna cechować znajomość przepisów ogólnych  dotyczących w szczególności statusu gminy i organizacji wewnętrznej organów gminy

w szczególności:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz.U. Nr 14, poz. 67)

Pracownika powinna cechować znajomość przepisów określajacych zadania gminy realizowane na powierzonym stanowisku w szczególności:

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zmianami)

Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.]

Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.788 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 7 maja 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami)

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zmianami)

Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)

I II III IV
0 06 ZARZĄDZANIE GMINĄ I JEJ REPREZENTACJA

 

061 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy 

dotyczące działalności gminy oraz jej jednostek organizacyjnych  

061  

061.1 Udział w opracowaniu strategii rozwoju gminy i jej aktualizacji Art..8 i Art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska [t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.]

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

Statutu Gminy Miejskiej Łeba (Uchwała nr 58/VIII/2003 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29.04.2003 r.w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 78 poz. 1267 z 13 czerwca 2003 r. z późn. zmianami) 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łebie (Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Łebie)

Symbol JRWA
Nazwa zadania Podstawa prawna

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67)

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)



062  

062.1 Udział w opracowaniu programów gospodarczych i programów rozwoju Art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

062.2 Udział w opracowaniu lokalnych i gminnych programów rewitalizacji Art.52 ust.1 oraz Art.14 ust.1-3 w zwiazku z art..9 ust.1 pkt 2 i art..15 ust.1 

pkt 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1777 z późn.zm.)

062.3 Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej Art..20 pkt 1 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

062.4 Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe
Art.19 ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)

062.5 Opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części
Art.20 ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)

063  

0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych

0632.1 Przygotowanie wniosków do budżetu w zakresie wydatków 

inwestycyjnych i bieżących  związanych z powierzonymi zadaniami

Art..216 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz.U. 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

0632.2 Zaangażowanie środków i bieżąca kontrola wydatkowania w zakresie 

powierzonych zadań

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej  z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) oraz art.20 

pkt 2  Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2222 z późn. zmianami)
064

0640 Sprawozdawczość na poziomie gminy

0640.1 Udział w opracowaniu raportu o stanie gminy

Art.18 ust.4a i Art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami)

0642 Sprawozdawczość statystyczna GUS

0642.1 Sprawozdanie G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i 

infrastruktury ciepłowniczej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów 

formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz 

wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach 

statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r. 837 z późn.zm.)

0643 Sprawozdawczość z działalności komórki organizacyjnej w zakresie 

prowadzonej działalności

0643.1 Formularz danych o sieci dróg publicznych § 2 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. 

w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania 

danych o sieci dróg 

0644 Meldunki i raporty sytuacyjne

1
ZARZĄDZANIE URZĘDAMI OBSŁUGUJĄCYMI ORGANY GMINY I 

ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE

14 Ochrona i udostępnianie informacji ustawowo chronionych oraz 

informacji publicznej

1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie 

wykonywanych zadań
 

1431 Udostępnianie informacji publicznej w zakresie wykonywanych zadań Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 

2016 r. poz. 1764 z późn. zmianami)

15 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z 

zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli



150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z 

zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli

16 Obsługa kancelaryjna, archiwalna i biblioteczna

161 Obsługa kancelaryjna, archiwalna i biblioteczna

1611
Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy dotyczących 

prowadzonych procedur (np.. Kart zadań)

17 Kontrola, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań

173 Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań

1731
Kontrola zarządcza zwiazana z realizacją powierzonych zadań Art.68-71 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz.U. 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

2
SPRAWY KADROWE I ADMINISTRACYJNE PROWADZONE PRZEZ 

GMINĘ I JEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

25 Administrowanie i eksploatowanie obiektów będących w dyspozycji 

urzędów i innych jednostek organizacyjnych gminy

251 Eksploatacja budynków i lokali przez urzędy

2510
Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i 

pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego

Art..61  Ustawy z dnia 7 maja 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późn. zmianami)

2511
Dokumentacja techniczna prac remontowych budynków będacych w 

dyspozycji Urzedu Miejskiego

Art..63 Ustawy z dnia 7 maja 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późn. zmianami)

2512
Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń 

będacych w dyspozycji Urzędu Miejskiego

26 Gospodarka materiałowa

2614 Konserwacja i remonty środków trwałych będących w posiadaniu 

Urzedu Miejskiego

2615 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych będacych 

w posiadaniu Urzedu Miejskiego

27 Zamówienia publiczne  

270 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z 

zakresu zamówień publicznych  

271 Dokumentacja zamówień publicznych i zamówień podprogowych 

realizowanych na stanowisku

271.1
Dokumentacja zamówień publicznych Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 1579 z późn.zm.)

271.2
Dokumentacja zamówień podprogowych Art..4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)

272 Umowy zawarte w wyniku postępowania  

272.1
Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 1579 z późn.zm.)

272.2
Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie dla zamówień 

podprogowych

3 FINANSE GMINY ORAZ OBSŁUGA FINANSOWO-

KSIĘGOWA URZĘDÓW I JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH GMINY
31 Dochody, podatki i opłaty

313 Opłaty

3130
Opłata skarbowa od czynności administracyjnych wykonywanych na 

stanowisku

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

1827 z późn.zmianami)

4
KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW, KULTURA FIZYCZNA, 

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK ORAZ SYSTEM OŚWIATY

41 Zabytki

414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci

414.1 Ochrona miejsc pamięci na zamkniętych cmentarzach
Art..2 ust.1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn.zm.)



414.2 Ochrona dóbr kultury współczesnej

Art..15 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. 

zmianami)
42 Kultura fizyczna

422
Prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz dokumentacji jednostek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną

4223 Obiekty sportowe i rekreacyjne

6

KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA, 

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODY I ZIEMI, GEODEZJA I 

KARTOGRAFIA ORAZ PLANOWANIE PRZESTRZENNE, 

BUDOWNICTWO I GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

601 Ustalanie i opiniowanie polityki ekologicznej  

6013 Racjonalizacja gospodarki energetycznej Art..18 ust.1 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)

6014 Zmniejszenie uciążliwości transportu

6014.1 Oznaczanie pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem Art..148b ust.1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn.zm.)

7

GOSPODARKA KOMUNALNA, DROGOWNICTWO, SYSTEM 

KOMUNIKACYJNY, WSPIERANIE GOSPODARKI, RYNKU PRACY 

ORAZ PRAW KONSUMENCKICH

70 Gospodarka komunalna

702

Utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie obiektami i urządzeniami 

komunalnymi

7020 Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych

7020.1 Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Art.20 ust.9 z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2222 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

16 maja 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 

obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 Nr 67, poz. 

582)

7020.2 Prowadzenie książek budynków

Art.64 Ustawy z dnia 7 maja 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 

sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, 

poz. 1134)

7020.3 Prowadzenie książek obiektów budowlanych pozostałych

Art.64 Ustawy z dnia 7 maja 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 

sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, 

poz. 1134)

7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych

7021.1 Bieżace utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
Art..5 ust.2 i Art..61 ustawy z dnia 7 maja 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami)

7021.1 Kontrola okresowa 1-roczna obiektów budowlanych
Art..62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami)

7021.2 Kontrola okresowa 5-letnia obiektów budowlanych
Art..62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami)

7021.3 Bieżace utrzymanie dróg gminnych
Art..20 ust.4 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7021.4 Biezące utrzymanie dróg wewnętrznych
Art..8 ust.2 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7021.5

Planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy miejsc 

publicznych, dróg gminnych oraz finansowanie oświetlenia znajdujących 

się na terenie gminy: ulic, placów i dróg gminnych.

Art..18 ust.1 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)

712 Stan prawny budynków, mieszkań i lokali

7126  Teczki zbiorcze na dokumentację budynków, lokali i mieszkań



713 Zarząd nieruchomością wspólną

7130 Wspólnoty mieszkaniowe Art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 716 z późn.zm.) 

7131 Powierzanie podmiotom zewnętrznym zarządu nieruchomościami Art.18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 716 z późn.zm.)

7132 Kontrolowanie prawidłowości sprawowania zarządu nieruchomościami Art.25,30 i 31 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 716 z późn.zm.) 

7133 Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania lokali Art..6e i 6f Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 

2016 r. poz. 1610 z 

7135 Przebudowa lokali Art..6d i 6f Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 

2016 r. poz. 1610 z 

72 Drogownictwo i system komunikacyjny

720 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z 

zakresu drogownictwa i systemu komunikacyjnego

721 Zarządzanie drogami

7210 Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych Art..7 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2222 z późn. zmianami)

7211 Opinie w sprawie przebiegu dróg

722 Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

7220 Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu 

drogowego

Art..20 pkt 5 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7221 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego Art..20 pkt 5 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7222 Pomiary ruchu drogowego  

7222.1 Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
Art..20 pkt 15 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7222.2
Uzgadnianie lokalizacji urządzeń służących do obserwacji i rejestracji 

obrazu zdarzeń na drogach

Art..20g ust.3 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa Art..20 pkt 5 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami) i Art..10 ust.7 i Art.21 ust.1-3 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1260 z późn.zm.)

7225 Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych Art..20 pkt 10 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego

723 Nadzór nad wykorzystaniem dróg

7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny

7230.1

Uzgodnianie obszaru wykorzystania pasa drogowego dróg gminnych 

pod organizację imprez oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu 

poprzedniego

Art..65a ust.7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn.zm.)

7230.2 Przyjmowanie informacji dotyczących imprez na drogach gminnych
Art..65a ust.10 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn.zm.)

7231 Ustalanie miejsc postoju i opłat za parkowanie Art..13 ust.1 pkt 1 i Art..13b Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7231.1 Ustalanie stref płatnego parkowania oraz opłat za postój (z wyłączniem 

zmian organizacji ruchu i windykacji opłat)

Art..13b ust.1 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2222 z późn.zm.)

7231.2 Wyznaczanie stanowisk postojowych przy ogólnodostępnych stacjach 

ładowania dla pojazdów elektrycznych (z wyłączniem zmian organizacji 

ruchu)

Art..12b ust.1-3 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.zm.)

7232 Ustalanie stref taryfowych taxi Art..11b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn.zm.)



7234 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg Art..20 pkt 12 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

7234.1
Udzielanie zgody na używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe 

elementami przeciwślizgowymi

Art..60 ust.4 pkt 1 ustawyz 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1260)

7235 Usuwanie pojazdów

  

 

 

 


