
ZARZ^DZENIE Nr IB /2020

WOJEWODY LODZKIEGO

zdnia /TS Ulfeo 2020 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
w Lodzi

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) w zwi^zku z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

o wojewodzie i administracji rz^dowej w wojewodztwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464)

zarz^dza si$, co nastepuje:

§ 1. Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi nadaje si§

Statut stanowi^cy zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia.

§ 2. Traci moc zarz^dzenie Nr 198/2010 Wojewody Lodzkiego z dnia 30 czerwca

2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

w Lodzi zmienione zarz^dzeniem Nr 381/2011 z dnia 26 pazdziernika 2011 r.' oraz

Nr 206/2017 z dnia 21 wrzesnia 2017 r.2.

§ 3. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

OJEWODALODZKI

Bochenski

1 Zarz^dzenie Nr 381/2011 Wojewody L6dzkiego z dnia 26 pazdziernika 2011 r. zmieniaj^ce zarz^dzenie
Nr 198/2010 w sprawie nadania Statutu Wojewddzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi.
2 Zarz^dzenie Nr 206/2017 Wojewody Lodzkiego z dnia 21 wrzesnia 2017 r. zmieniaj^ce w sprawie nadania
Statutu Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi.



Zatacznik do zarzajdzenia Nr ̂ 3 /2020
Wojewody Lodzkiego

z d n i a /)??U$£&=> 2020 r.

STATUT
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W LODZI

§ 1. Wojewodzki Inspektorat Transports Drogowego w Lodzi, zwany dalej
,,Wojewodzkim Inspektoratem", jest aparatem pomocniczym obsluguj^cym Lodzkiego
Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej ,,Wojewodzkim
Inspektorem", dziaiajacym pod jego bezposrednim kierownictwem.

§ 2. Wojewodzki Inspektorat jest jednostk^ budzetow^ wchodza^ w sklad rz^dowej
administracji zespolonej w wojewodztwie lodzkim, podlegaja^ zwierzchnictwu Wojewody
Lodzkiego.

§ 3. Wojewodzki Inspektorat dziala na podstawie:
1) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140,

z pozn. zm.);
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.);
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz^dowej w wojewodztwie

(Dz. U.z 2019 r. poz. 1464);
4) rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji

wojewodzkich inspektoratow transportu drogowego (Dz. U. Nr 109 poz. 753 z pozn. zm.);
5) Statutu Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi nadanego zarzadzeniem Nr 132/2016

Wojewody Lodzkiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Lodzkiemu
Urz^dowi Wojewodzkiemu (Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego poz. 2950, z pozn. zm.).

§ 4. Siedzib^ Wojewodzkiego Inspektoratu jest miasto Lodz.

§ 5. Przedmiotem dzialalnosci Wojewodzkiego Inspektoratu jest realizacja czynnosci
zwi^zanych z wykonywaniem zadan przez Wojewodzkiego Inspektora, w szczegolnosci:
1) prowadzenie spraw z zakresu kontroli:

a) przestrzegania obowiazkow lub warunkow przewozu drogowego, o ktorych mowa
w art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym,

b) przestrzegania przepisow ruchu drogowego w zakresie i na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990, z pozn. zm.),

c) przestrzegania szczegolowych zasad i warunkow transportu zwierzat,
d) wprowadzonych do obrotu cisnieniowych urzadzen transportowych pod wzgledem

zgodnosci z wymaganiami technicznymi, dokumentacj^ techniczn^ i prawidtowosci^



v

ich oznakowania, w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarow niebezpiecznych,

e) rodzaju uzywanego paliwa,
f) dokumentow zwiazanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
g) przestrzegania czasu pracy przedsiebiorcow osobiscie wykonujacych przewozy

drogowe, do ktorych ma zastosowanie rozporzadzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa
AETR, oraz przewozy regularne, ktorych trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny
transport zbiorowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym, ktorego trasa nie przekracza 50 km,

h) przestrzegania czasu pracy osob niezatrudnionych przez przedsi^biorc^, lecz osobiscie
wykonujacych na jego rzecz przewozy drogowe, do ktorych ma zastosowanie
rozporzadzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa AETR oraz przewozy regularne,
ktorych trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport zbiorowy w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
ktorego trasa nie przekracza 50 km,

i) przestrzegania ustalonych przez rad$ gminy, cen za przewozy taksowkami i stawek
taryfowych obowiqzujacych przy przewozie osob i ladunkow taksowkami, o ktorych
mowa w art. 1 Ib ustawy o transporcie drogowym;

2) prowadzenie postepowari administracyjnych w tym wydawanie decyzji i postanowien
administracyjnych, a takze prowadzenie post^powan egzekucyjnych;

3) prowadzenie spraw zwiazanych z formulowaniem wnioskow o wszcz^cie postepowania:
a) administracyjnego o cofniecie uprawnien przewozowych przedsi^biorcy okreslonych

przepisami ustawy o transporcie drogowym,
b) karnego lub karno-skarbowego,
c) w sprawach o wykroczenia,
d) przez organy Panstwowej Inspekcji Pracy,
e) przewidzianego w umowach miedzynarodowych w stosunku do przedsiebiorcow

zagranicznych;
4) sprawowanie nadzoru nad wydawaniem:

a) zezwolen na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego przez organ, o ktorym
mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym,

b) licencji i zezwolen - w krajowym transporcie drogowym,
c) zaswiadczeri na krajowy niezarobkowy przewoz drogowy;

5) przekazywanie na biez^co danych dotycz^cych naruszeii stwierdzonych w wyniku kontroli
przeprowadzonych przez inspektorow do centralnej ewidencji naruszen, ktorej
administratorem jest Glowny Inspektor;

6) wspolpraca z Glownym Inspektoratem w zakresie zbierania danych statystycznych
zwiazanych z kontrol^ oraz sporzaxizanie w tym zakresie informacji dla Glownego
Inspektora;

7) informowanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o stwierdzonych
przypadkach nieposiadania podczas kontroli dokumentu potwierdzaj^cego zawarcie
umowy ubezpieczenia obowiazkowego;

8) wydawanie certyfikatow potwierdzaj^cych spelnianie przez pojazd odpowiednich
wymogow bezpieczenstwa lub warunkow dopuszczenia do ruchu;



9) wydawanie formularzy jazdy przewoznikom wykonuj^cym przewozy wahadlowe
i okazjonalne w miedzynarodowym transporcie drogowym osob;

10) prowadzenie ewidencji i rejestru rocznych sprawozdan z dzialalnosci uczestnika
przewozu towarow niebezpiecznych w zakresie przewozu towarow niebezpiecznych oraz
czynnosci z nim zwi^zanych;

11) wspoldzialanie z: Policja^ Agencja^ Bezpieczeristwa Wewnetrznego, Agencjq Wywiadu,
Siuzba^ Ochrony Panstwa, Zandarmeri^ Wojskow^, Straza^ Graniczn^, Shizba^ Celno-
Skarbow^, Panstwow^ Inspekcjq Pracy, Inspekcj^ Handlow^, Inspekcj^ Ochrony
Srodowiska, Inspekcja^ Weterynaryjn^ i zarz^dcami drog - w zakresie bezpieczetistwa
i porz^dku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestepstw i wykroczen
drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w zwiazku z tym
transportem, z uwzglednieniem wlasciwosci i kompetencji tych organow oraz zadan
Inspekcji, a w odniesieniu do realizacji zadan kontrolnych z organami samorz^du
terytorialnego i organizacjami zrzeszajqcymi przewoznikow drogowych;

12) wspohpraca z innymi sluzbami w oparciu o podpisane porozumienia;
13) wykonywanie zadan w oparciu o opracowane roczne kierunki dziaiania, zatwierdzane

przez Gtownego Inspektora.

§ 6. Wojewodzki Inspektor kieruje Wojewodzkim Inspektoratem przy pomocy
Zastepcy Wojewodzkiego Inspektora oraz osob zajmuj^cych inne stanowiska kierownicze.

§ 7. Wojewodzki Inspektor jest dysponentem III stopnia srodkow budzetu Wojewody
Lodzkiego.

§ 8. 1 W sklad Wojewodzkiego Inspektoratu wchodz^ nastepujace komorki
organizacyjne:
1) Wydzial Inspekcji;
2) Wydziai Finansowo-Ksiegowy;
3) Wydzial Prawny;
4) Wydzial Administracyjno-Techniczny;
5) Samodzielne Stanowisko do spraw kadr;
6) Radca Prawny.

2. Komorki organizacyjne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1-4 moga^ dzielic sie na
oddzialy, wieloosobowe lub samodzielne stanowiska pracy dzialaj^ce w Wojewodzkim
Inspektoracie.

3. Szczegolowy zakres dzialania komorek organizacyjnych Wojewodzkiego
Inspektoratu okresla Regulamin Organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu.
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