
Uchwała Nr XLII/994/2004 
Rady miasta stołecznego Warszawy 

z dnia 2 grudnia 2004 roku 

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy 
pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg 

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.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2005 r. zakład budżetowy m.st. Warszawy pod nazwą Zakład 
Remontów i Konserwacji Dróg, zwany dalej Zakładem. 

2. Zakładowi nadaje się statut w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2 

1. Mienie m.st. Warszawy, z którego korzystają następujące komórki organizacyjne Zarządu Dróg 
Miejskich – jednostki budżetowej m.st. Warszawy: Wydział Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu, 
Wydział Utrzymania Ulic i Mostów, Wydział Materiałowo-Techniczny oraz wydziały drogowe, 
przekazuje się do korzystania Zakładowi:  
− w odniesieniu do środków trwałych – na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej zgodnie 

ze spisem z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., 
− w odniesieniu do pozostałego mienia – według ewidencji księgowej, zgodnie ze stanem  

na dzień 31 grudnia 2004 r., 
2. Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Zarządu Dróg Miejskich,  

o których mowa w ust. 1, według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. stają  
się na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Zakładu. 

§ 3 

Zakładowi przyznaje się dotację z budżetu m.st. Warszawy na pierwsze wyposażenie w środki 
obrotowe w kwocie 8 800 000 zł (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy złotych). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 5 

Zobowiązuje się Prezydenta m.st. Warszawy do przedstawienia oceny funkcjonowania Zakładu 
Remontów i Konserwacji Dróg wraz z ewentualnymi propozycjami zmian  
do 30 czerwca 2005 roku. 

§ 6 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

Przewodniczący 
Rady m.st. Warszawy 

 
 

Jan Maria Jackowski 





 

 

Załącznik  
do uchwały nr XXVI/509/2011  

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 20 października 2011 r.  

 

 
STATUT 

 

ZAKŁADU REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG 
 

 
 

§ 1. Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, zwany dalej Zakładem, działa na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:  

1)  uchwały Nr XLII/994/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 

r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zakład 
Remontów i Konserwacji Dróg,;  

2)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.),;  

3)  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 

poz. 236),;  
4)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 

1240 ze zm.),;  
5)  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr.19, poz. 

115 ze zm.),;  

6)  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908 ze zm.),;  

7)  ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, 
poz. 361 ze zm.),;  

8)  niniejszego statutu.  

 
§ 2. 1. Zakład jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, działającą w formie 

samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy.  
2. Siedzibą Zakładu jest m.st. Warszawa.  
3. Obszarem działania Zakładu jest m. st. Warszawa.  

4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent m. st. Warszawy przy 
pomocy merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m. st. Warszawy.  

5. Zakład może używać skróconej nazwy „ZRiKD”.  
 

§ 3. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy 

w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.  
2. Zakład realizuje zadania, o których mowa w ust.1 w szczególności poprzez:  

1)  wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich na drogach,;  

2)  wykonywanie oznakowania oraz zabezpieczenia dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich,;  
3)  wykonywanie montażu i konserwacji wygrodzeń z barier łańcuchowych oraz barier 

energochłonnych,;  
4)  utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,;  



5)  naprawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. znaków pionowych, wygrodzeń z „ram 

prętowych” i barier energochłonnych,;  
6)  montaż elementów odblaskowych na jezdni,;  

7)  mycie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym barier energochłonnych na obiektach 
inżynierskich, tuneli, ekranów dźwiękochłonnych,;  

8)  wykonywanie zmian i korekt w oznakowaniu pionowym i poziomym ulic,;  

9)  wykonywanie, czasowych zmian w organizacji ruchu w związku z wizytami 
państwowymi, imprezami okolicznościowymi, remontami obiektów,;  

10)  wykonywanie oznakowań stałych i czasowych na terenie m.st. Warszawy,;  
11)  budowa dróg,;  
12)  konserwacja oświetlenia drogowego,;  

13)  wykonywanie innych czynności w zakresie określonym w ust.1.  
 

§ 4. 1. Pracą Zakładu kieruje Dyrektor przy pomocy powoływanych przez siebie 
zastępców i głównego księgowego.  

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje i rozwiązuje Prezydent m.st. 

Warszawy, który udziela niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.  
3. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.  

4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje 
Dyrektor Zakładu lub inna upoważniona przez niego osoba.  

5. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Zakładu wykonuje Prezydent 

m.st. Warszawy.  
 

§ 5. Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności:  
1)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością,;  
2)  reprezentowanie Zakładu wobec podmiotów zewnętrznych, jednostek organizacyjnych 

m.st. Warszawy, jednostek pomocniczych m.st. Warszawy oraz komórek 
organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy,;  

3)  składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot 
określonych w planie finansowym Zakładu, w ramach pełnomocnictw udzielonych 
przez Prezydenta m.st. Warszawy.  

 
§ 6. Organizację i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny 

wprowadzony przez Dyrektora.  
 

§ 7. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla 

samorządowych zakładów budżetowych w ustawie o finansach publicznych.  
2. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny 

plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i 
zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu 

terytorialnego.  
3. Zakład prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na podstawie odrębnych 

przepisów.  
 

§ 8. Zakład użytkuje i zarządza mieniem m.st. Warszawy niezbędnym do 

wykonywania jego zadań.  
 

§ 9. Zmian w statucie Zakładu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.  
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