
ZAKRES OBOWIĄZKÓW

stanowisko ds. gospodarki pasem drogowym

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)

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 póxn. zmianami)

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

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

Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 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 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zmianami)

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

W oparciu o w/w przepisy pracownik wykonuje niżej wymienione zadania gminy , w szczególności:

I II III IV

0 ZARZĄDZANIE GMINĄ I JEJ REPREZENTACJA
06 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy dotyczące 

działalności gminy oraz jej jednostek organizacyjnych
 

062  Programy

06200

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.)

063  Planowanie

0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych

06320
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)

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

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

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

Ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 z późn.zmianami)

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

Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 z późn.zmianami)

Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. 

Symbol JRWA
Nazwa zadania Podstawa prawna

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



06321

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)

064 Sprawozdawczość

0640 Sprawozdawczość na poziomie gminy

06400 Udział w opracowaniu raportu o stanie gminy
Art.18 ust.4a i Art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami)

0643 Sprawozdawczość z działalności komórki organizacyjnej w zakresie prowadzonej 

działalności

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

27 Zamówienia publiczne

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

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 Dokumentacja zamówień publicznych i zamówień podprogowych realizowanych na 

stanowisku  

27100
Dokumentacja zamówień publicznych zgodnie z zakresem merytorycznym 

stanowiska pracy  

27101
Dokumentacja zamówień podprogowych zgodnie z zakresem merytorycznym 

stanowiska pracy  

272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w zakresie merytorycznym stanowiska Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn.zm.)

27200 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
 



27201 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

 31300 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)

31301
Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu 

drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących

Art.20d Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

2222 z późn.zm.)

6 KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA, 

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODY I ZIEMI, 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA ORAZ PLANOWANIE 60 Kształtowanie i ochrona środowiska

602 Udział w opracowaniu programów, projektów, analiz z zakresu ochrony 

środowiska

60200 Program wspomagania ekologicznych form transportu

Art..400a ust.1 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska [t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.] oraz Art..12b ust.4 Ustawy z 

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

7 GOSPODARKA KOMUNALNA, DROGOWNICTWO, SYSTEM 

KOMUNIKACYJNY, WSPIERANIE GOSPODARKI, RYNKU 

PRACY ORAZ PRAW KONSUMENCKICH

70 Gospodarka komunalna  

700 Zagadnienia ogólne w zakresie gospodarki komunalnej  

7000 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu 

gospodarki drogowej i komunikacjij  

7001 Analizowanie, prognozowanie i planowanie z zakresu prowadzenia gospodarki 

drogowej i komunikacji
 

7002 Przekazywanie zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej  

70020 Upoważnienie pracowników zarządu drogi do wydawania decyzji administracyjnych 

z zakresu działania stanowiska pracy w imieniu zarządcy
Art..21 ust.2 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2222 z późn.zm.)

70021 Powierzanie wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem 

kanałów technologicznych innym podmiotom
Art..39 ust.8 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2222 z późn.zm.)

723 Nadzór nad wykorzystaniem dróg  

7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny  

72300 Ustalanie wysokosci stawek za zajęcie pasa drogowego i opłat rocznych za 

umieszczenie urządzeń obcych
Art..40 ust.8-10  Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 z późn.zm.)

72301 Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg , za umieszczenie 

urzadzenia obcego oraz pobieranie opłat

Art..40 ust.1-7,11,13,13a  w zwiazku z Art.20 pkt 8 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o 

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

72302
Udostępnianie i pobieranie opłat za udostępnienie kanałów technologicznych

Art.39 ust.7-7j i Art.20 pkt 19 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.zm.)



72303
Przyjmowanie zawiadomień o awarii urządzeń obcych, ustalnie warunków zajęcia 

pasa drogowego oraz warunków jego przywrócenia do stanu poprzedniego w 

przypadku likwidacji awarii urzadzeń obcych oraz ustalanie kar za wejćie w pas 

drogowybez zawiadomienia

Art..40 ust.14 i ust.14a-b Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.zm.)

72304 Bieżąca kontrola zajecia pasa drogowego z przygotowaniem dokumentacji z 

kontroli

Art..40 ust.15  Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 2222 z późn.zm.)

7230.8
Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Art..40 ust.12-13 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 z późn.zm.)

7230.9
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajecie pasa 

drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną

Art.40e Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

2222 z późn.zm.)

7230.10
Zmiana stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury 

telekomunikacyjnej

Art.40f Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

2222 z późn.zm.)

7230.11

Oddawanie nieruchomości położonych w pasie drogowym w najem, dzierżawę albo 

ich użyczanie, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania 

drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu, a także na cele 

instalacji urządzeń

Art.22 ust.2 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2222 z późn.zm.)

7230.12
Oddawanie nieruchomości zabudowanych obiektami powstałymi przed 01.10.1985 

r. położonych w pasie drogowym w najem, dzierżawę albo ich użyczanie

Art.38 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.)

7230.13
Oddawanie dróg wewnętrznych  w najem, dzierżawę albo ich użyczanie, w drodze 

umowy

Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

121 z późn. zmianami) oraz Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 459 z późn.zmianami)

7234 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg

7243.1 Przywracanie stanu poprzedniego drogi zajętej bez zezwolenia Art..36 w związku z 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.zm.)

7235 Usuwanie pojazdów  

724 System komunikacyjny
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego

7240.1
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów na obszarze 

miasta

Art.18 ust.1 pkt 1b Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2200 z późn. zmianami)

7240.2
Uzgadnianie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na 

obszarze powiatu

Art.18 ust.1 pkt 1e Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2200 z późn. zmianami)

7240.3
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób taksówką

Art.7 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2200 z późn.zm.)

7241 Studia, analizy, badania dotyczące komunikacji

7242 Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów 

taksówką

7242.1 Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na taksówki
Art..7 ust.4 pkt 3 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2200 z późn. zmianami)

7241.2
Ustalanie ostatecznej lokalizacji  przystanku komunikacyjnego Art..20f pkt.1 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2222 z późn. zmianami)

7241.3
Określanie przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i 

przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Art..15 ust.1 pkt 6 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z późn.zm.)

7242.4 Uzgodnianie zasad korzystania z przystanków
Art..22 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn.zm.)

7243 Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego

7243.1

Określanie przepisów porządkowych dla gminnego transportu regularnego Art.15 ust.5 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1983 z późn.zmianami)

7243.2

Określanie przepisów porządkowych dla przewozów osób i bagażu taksówkami Art.15 ust.5 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1983 z późn.zmianami)



7243.3

Wprowadzanie obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego 

wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek

Art.15 ust.7 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1983 z późn.zmianami)

7243.4

Wprowadzanie obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego 

wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek

Art.15 ust.7 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1983 z późn.zmianami)

7243.5

Ustalania wysokości opłat dodatkowych przy wykonywaniu usług przewozowych w 

gminnym transporcie regularnym

Art.34a ust.2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1983 z późn.zmianami)

7243.6

Nakładanie obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w 

przypadku klęski żywiołowej

Art.9 ust.2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1983 z późn.zmianami)

7243.7

Uzależnianie poruszania się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach 

ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.
Art..148a ust.2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 1260 z późn. zmianami)

7243.8

Oznaczanie pojazdów z napędem elektrycznym oraz na wodór Art..71 ust.2a i Art..148b ust.1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu 

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

7243.9

Ograniczanie obowiazku przewozowego ze względu na potrzeby obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej
Art..8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1983 z późn.zmianami)

7244 Działalność marketingowa, reklamowa i promocyjna w zakresie transportu


