Referat Bieżącego Utrzymania Infrastruktury Drogowej
Do zakresu działania Referatu Bieżącego Utrzymania Infrastruktury Drogowej,
wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów, należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się
na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm. ), w tym:
a) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
dotyczących zajęcia pasa drogowego, lokalizowania w pasie drogowym obiektów
budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy
oraz projektów decyzji wymierzających kary pieniężne w tych sprawach,
b) gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe i na potrzeby
zarządzania drogami,
c) prowadzenie postepowań egzekucyjnych dotyczących obowiązków o charakterze
niepieniężnym w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg gminnych bez zezwolenia
zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu lub bez
zawarcia odpłatnej umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a i 2c
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lub niezgodnie z warunkami
tej umowy,
d) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
e) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie działania
referatu, obejmujących także drogi wewnętrzne będące w zarządzie Dzielnicy,
f) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu
inżynierii ruchu na drogach gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem
Polityki Mobilności i Transportu, innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st.
Warszawy, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz przedstawicielami
jednostek Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
g) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
h) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
mających na celu usunięcie awarii i zagrożeń w pasie drogowym oraz minimalizację
ich negatywnych skutków dla użytkowników dróg,
i) koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,
j) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich do Biura
Polityki Mobilności i Transportu, w celu przekazania Generalnemu Dyrektorowi
Dróg Krajowych i Autostrad,
k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
l) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
m) wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów
będących w zarządzie Dzielnicy,
n) kontrolowanie prawidłowości zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, w tym
zgodności jego zajęcia z wydanymi decyzjami lub zawartymi umowami oraz
prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadkach, o których mowa w art.
40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
o) zawieranie umów, o których mowa w art. 22 ust. 2, 2a i 2c ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych,

p) prowadzenie spraw w zakresie projektów organizacji ruchu, w tym opiniowanie
projektów organizacji ruchu,
q) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pod kątem rozwoju infrastruktury drogowej,
r) przygotowywanie opinii i uzgodnień dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
i komórek organizacyjnych Urzędu wynikających z zakresu kompetencji
posiadanych do zarządzania drogami gminnymi,
s) prowadzenie postępowań dotyczących wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu
roszczeń użytkowników dróg gminnych,
t) wnioskowanie do Biura Polityki Mobilności i Transportu w sprawie nadawania
drogom na terenie Dzielnicy kategorii gminnej,
u) współpraca z Zarządem Dróg Miejskich przy wdrażaniu na terenie Dzielnicy
przyjętego w m.st. Warszawa Miejskiego Systemu Informacji (MSI),
v) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przywróceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego w warunkach określonych w art. 36 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
w) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
x) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
y) zarządzanie kanałami technologicznymi i ich utrzymywanie oraz pobieranie opłat,
o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych,
z) prowadzenie uzgodnień z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie
Drogowym w celu zapewnienia koordynacji, planowania i przebiegu procesów
remontowych w pasach drogowych,
za) uzyskiwanie opinii Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
do wniosków o zajęcie pasa drogowego,
zb) przedkładanie do Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
żądanych przez nie informacji, w tym współpraca w ramach serwisu eInwestycje;
2) ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie systemów wodociągowokanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego oraz współpraca
w tym zakresie z Biurem Geodezji i Katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji
ogólnomiejskiego systemu informatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych
przestrzennych, wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej m.st.
Warszawy;
3) przedkładanie do Biura Polityki Mobilności i Transportu planów stref płatnego
parkowania na obszarze Dzielnicy, celem wystąpienia do Prezydenta z wnioskiem
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w obrębie m.st. Warszawy.
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