Uchwała Nr XXXIV/1024/2008
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie powołania jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą „Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 21 ust. 1, pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.2) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2008 r. jednostkę budżetową m. st. Warszawy pod nazwą
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, zwaną dalej „jednostką”.
§ 2. Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki, określa
statut stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. 1. Mienie m. st. Warszawy używane przez komórki organizacyjne Zarządu Dróg
Miejskich – jednostki budżetowej m. st. Warszawy, tj.: Wydział Przygotowania
Inwestycji, Wydział Realizacji Inwestycji, Wydział Funduszy Strukturalnych, Wydział
Administracyjno-Techniczny (w części dotyczącej wydzielonych ze struktury ZDM
elementów do zabezpieczenia działalności jednostki) przekazuje się do używania
jednostce, zgodnie z ewidencją księgową oraz protokółami przekazania według. stanu
na dzień 30 czerwca 2008 r.
2. Jednostka, stosownie do art. 231 Kodeksu pracy, staje się z mocy prawa stroną
w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników wydzielonych części Zarządu Dróg
Miejskich, tj. Wydziału Przygotowania Inwestycji, Wydziału Realizacji Inwestycji,
Wydziału Funduszy Strukturalnych oraz pracowników wydzielonych części pozostałych
komórek organizacyjnych ZDM, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania jednostki w zakresie organizacyjnym, finansowo - księgowym oraz
administracyjno - gospodarczym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.
§ 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą
od dnia 1 lipca 2008 r.
Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy
(-)
Ewa Malinowska - Grupińska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/1024/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 29 maja 2008 r.
STATUT
ZARZĄDU MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH
§1
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41,
poz. 361 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
(Dz. U. Nr 267, poz.2251 z późn. zm.),
6) niniejszego statutu,
7) innych przepisów prawa.
§2
1. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, zwany dalej ZMID, jest jednostką
organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną
w formie jednostki budżetowej.
2. ZMID wykonuje zadania miasta obejmujące przygotowanie i realizację procesu
inwestycyjnego. Pozyskanie gruntów pod budowę dróg, dróg rowerowych, drogowych
obiektów inżynierskich oraz innych obiektów infrastruktury drogowej na terenie m.st.
Warszawy, ZMID realizuje na podstawie pełnomocnictw szczególnych udzielonych
przez Prezydenta m.st. Warszawy.
3. Siedzibą ZMID jest m.st. Warszawa.
4. ZMID prowadzi działalność statutową na obszarze m.st. Warszawy.
5. Nadzór nad działalnością ZMID sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy
merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy.
6. ZMID zarządza powierzonym mu mieniem m.st. Warszawy i prowadzi jego ewidencję
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
Do zadań ZMID należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy i przebudowy dróg oraz
drogowych obiektów inżynierskich, powierzonych ZMID do realizacji,
2) bieżąca współpraca i przekazywanie informacji o sporządzonych planach Zarządowi Dróg
Miejskich, innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom
organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy uczestniczącym w procesie przygotowania
planów inwestycyjnych miasta oraz
miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego,
3) wykonywanie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
lub innych powierzonych do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową lub

przebudową dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz drogowej infrastruktury
technicznej:
a) opracowywanie dokumentacji technicznej,
b) prowadzenie działań związanych z wykupem i pozyskaniem gruntów niezbędnych dla
realizacji inwestycji,
c) pozyskiwanie dokumentów i zezwoleń koniecznych dla uzyskania pozwolenia na
budowę i rozpoczęcia procesu inwestycyjnego,
d) pełnienie funkcji inwestora lub inwestora zastępczego,
e) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska powstającym lub
mogącym powstać w wyniku działań związanych z budową lub przebudową dróg oraz
drogowych obiektów inżynierskich,
f) prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawcami inwestycji oraz dokonywanie
odbiorów technicznych,
g) dokonanie przy udziale przyszłego użytkownika (zarządcy) odbiorów inwestycji oraz
przekazywanie ich do użytkowania,
h) dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji zgodnie z przepisami oraz
obowiązującą w tym zakresie procedurą w Urzędzie m.st. Warszawy,
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji oraz innych dokumentów
koniecznych dla przekazania inwestycji w użytkowanie oraz dalszej eksploatacji
właściwemu zarządowi drogi lub innemu podmiotowi właściwemu do jej przejęcia po
wybudowaniu,
4) wykonywanie innych zadań związanych z budową lub przebudową infrastruktury
drogowej, technicznej lub komunikacyjnej, zleconych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
§4
Pracą ZMID kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.
Dyrektora ZMID zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
Zastępców Dyrektora i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników ZMID dokonuje
Dyrektor.
5. Pracownicy ZMID wynagradzani są zgodnie z obowiązującym regulaminem
wynagradzania.

1.
2.
3.
4.

§5
1. Do zakresu działania Dyrektora ZMID należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZMID oraz kierowanie jego działalnością,
2) reprezentowanie ZMID wobec podmiotów zewnętrznych, jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy i komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy,
3) składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot
określonych w planie finansowym ZMID.
2. Dyrektor ZMID może powoływać komisje i zespoły, określając zarządzeniem ich skład
osobowy, cel i zakres działania, organizację oraz sposób funkcjonowania.
§6
1. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania ZMID określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny wprowadza zarządzeniem Dyrektor ZMID, po uzyskaniu
akceptacji Dyrektora merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy przy
pomocy której wykonywany jest nadzór nad ZMID oraz po zatwierdzeniu przez
Prezydenta m.st. Warszawy lub upoważnioną osobę.

§7
ZMID:
1) posiada rachunek bankowy,
2) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego,
3) prowadzi ewidencję majątku przekazanego w zarząd lub użytkowanie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
4) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§8
Zmian w statucie ZMID dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

