
UCHWALA NR XXII/329/19 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie polqczenia jednostek bud:ietowych Gminy Bytom: Miejskiego Zarzqdu Drog i Mostow 
w Bytomiu i Miejskiego Zarzqdu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania nowego 

Statuto Miejskiego Zarzqdu Drog i Mostow w Bytomiu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzl:!dzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, z p6in. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art.l2 ust.l pkt 2, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z p6in. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 
Bytomia, uchwala sitr, co nasttrpuje: 

§ 1. I. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. dokonuje sitr poll:!czenia jednostek budzetowych Gminy Bytom: 
Miejskiego Zarz'ldu Dr6g i Most6w w Bytomiu i Miejskiego Zarzl:!du Zieleni i Gospodarki Komunalnej 
w Bytomiu. 

2. Poll:!czenie, o kt6rym mowa w ust. I, pol ega na wll:!czeniu Miejskiego Zarzl:!du Zieleni i Gospodarki 
Komunalnej w Bytomiu Gednostka przejmowana) do Miejskiego Zarz'ldu Dr6g i Most6w w Bytomiu 
Uednostka przejmujl:!ca). 

3. Skutkiem poll:!czenia, o kt6rym mowa w ust. I jest likwidacja jednostki budzetowej - Miejskiego 
Zarz'ldu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu. 

4. W wyniku pol'lczenia jednostek budZetowych nastl(lpuje przeniesienie calego mienia jednostki 
przejmowanej - Miejskiego Zarzl:!du Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu na Miejski Zarz<ld Dr6g 
i Most6w w Bytomiu, zgodnie z bilansem zamknitrcia ksi'lg rachunkowych jednostki przejmowanej 
sporz'ldzonym na dzien 31 marca 2020 r. oraz na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego. 

5. Miejski Zarz'ld Dr6g i Most6w w Bytomiu przejmuje zobowiljzania i naleznosci oraz prawa i obowiljzki 
Miejskiego Zarz'ldu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu. 

6. Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Zarzl:!dzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu, z dniem 
polljczenia, stajlj sitr na zasadach okreslonych art. 23 1 Kodeksu pracy pracownikami Miejskiego ZarZl:!du Dr6g 
i Most6w w Bytomiu. 

§ 2. Przedmiot dzialalnosci, organizacjtr oraz zasady gospodarki finansowej okresla Statut Miejskiego 
Zarzljdu Dr6g i Most6w w Bytomiu stanowiljcy zalljcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. Z dniem 1 kwietnia 2020 roku tracl! moe: 

I) uchwata nr VII/73/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej 
jednostki organizacyjnej - Miejskiego Zarzljdu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania 
jej statutu z p6zn. zm. 

2) uchwala nr VII/72/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany statutu -
Miejskiego Zarzljdu Dr6g i Most6w w Bytomiu. 

§ 4. Uchwata wchodzi w :lycie z dniem podj~tcia z mocl:! obowiljZUjl!Cl! od dnia 1 kwietnia 2020 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza sict Prezydentowi Miasta. 

PrzewodniCZl:!CY Rady 

~~~~~ 
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Zalllcznik do uchwaly Nr XXII/329/19 

Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

Statut Miejskiego Zan~tdu Drog i Mostow w Bytomiu 

Rozdziall. 
POSTANOWIENIA OG6LNE 

§ 1. I. Miejski Zarzlld Dr6g i Most6w, zwany dalej ,,MZDiM", jest jednostkll organizacyjnll Gminy 
Bytom, zwanll dalej ,Gminll" dzialaj!lC!l w formie jednostki budzetowej . 

2. MZDiM dziala na podstawie prawa, w szczeg61nosci: 

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorZ!ldzie gminnym, 

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych, 

c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych, 

d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzlldowych, 

e) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

f) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

g) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska, 

h) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych, 

i) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

j) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, 

k) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz!ldku w gminach, 

l) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

m) statutu Miasta Bytomia przyj~tego uchwalll nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 
2003 r. z p6in. zm., 

oraz innych przepis6w prawa w zakresie drogownictwa i zieleni zwi!lzanych z zakresem dzialania MZDiM. 

§ 2. 1. Siedzib!l MZDiM jest Miasto Bytom. 

2. MZDiM dziala w granicach administracyjnych gminy Bytom. 

3. Nadz6r i kontrol~ nad dziatalnoscil} MZDiM sprawuje Rada Miejska w Bytomiu i Prezydent Bytomia 
w ramach swoich kompetencji. 

Rozdziall. 
PRZEDMIOT DZIALANIA 

§ 3. I . Przedmiotem dzialalnosci MZDiM jest realizacja zadan wlasnych Gminy Bytom w zakresie: 

I) sprawowania funkcji zarz!ldcy drogi na wszystkich drogach publicznych oraz na drogach wewnytrznych, 
placach i ci!lgach pieszych stanowi!lcych wlasnosc gminy tub Skarbu Panstwa nieoddanych we wladanie 
innym podmiotom, znajdujllcych si~ w granicach gminy Bytom, z wyj!ltkiem autostrad i dr6g 
ekspresowych, wynikajllcych z ustawy o drogach publicznych, zwlaszcza w zakresie: 

a) planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr6g wraz z infrastrukturl} technicznll 
zwi!!Zanll z tymi drogami, 

b) planowania, budowy, przebudowy, remont6w, utrzymania i ochrony obiekt6w inzynierskich na drogach 
okreslonych w ust. 1, 
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c) ptanowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr6g rowerowych wraz 
z infrastruktur!} techniczn!} zwi!}zana z tymi drogami; 

2) prowadzenia spraw zwi!}Zanych z utrzymaniem czystosci, popraw!} i ochron(! teren6w zieteni miejskiej, 
grobownictwem wojennym, funkcjonowaniem cmentarza komunatnego, szatet6w i targowisk miejskich 
oraz innych obiekt6w btrd!}cych we wladaniu jednostki. 

2. Cetami MZDiM S'!: 

1) udzial w programowaniu rozwoju sieci drogowej ijej modemizacji w oparciu o ptany zagospodarowania 
przestrzennego i inne dokumenty ptanistyczne miasta oraz wlasciwych organ6w panstwa; 

2) d~tZenie do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego; 

3) usprawnienie ukladu komunikacyjnego miasta i poprawa istniej!}cej infrastruktury, 

4) budowa nowych pol!}czen ulatwiaj!}cych komunikacjtr w miescie; 

5) poprawa stanu technicznego dr6g publicznych oraz dr6g wewntrtrznych stanowi!}cych wlasnosc gminy tub 
Skarbu Pailstwa nieoddanych we wladanie innym podmiotom, ptac6w i ci!}g6w pieszych w granicach 
miasta; 

6) poprawa stanu, ochrona i utrzymanie park6w miejskich, teren6w zieteni miejskiej wysttrpuj!}cej na terenach 
nate:i!}cych do Gminy, Skarbu Pailstwa, a nieoddanych do uiytkowania tub zarz~dzania innym podmiotom 
tub jednostkom, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzew6w; 

7) utrzymanie czystosci dr6g, chodnik6w, atejek, ptac6w i innych teren6w miejskich natez~cych do Gminy, 
Skarbu Pailstwa, a nieoddanych do uZytkowania tub zarz~dzania innym podmiotom tub jednostkom; 

8) zarz!Jdzanie i kontynuacja prac zwi!Jzanych z funkcjonowaniem cmentarza komunatnego, grobownictwa 
wojennego, szatet6w i targowisk miejskich oraz innych obiekt6w b~d!}cych we wladaniujednostki; 

9) tworzenie sieci dr6g rowerowych; 

I 0) budowa sieci ladowania samochod6w etektrycznych. 

3. Do zadan MZDiM natezy: 

I) opracowanie projekt6w ptan6w rozwoju sieci drogowej oraz biez(!ce informowanie o tych ptanach 
wla5ciwych organ6w; 

2) opracowanie projekt6w finansowania budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dr6g oraz drogowych 
obiekt6w in:t:ynierskich, urz!}dzen zabezpieczaj(!cych ruch i innych urz~Jdzeil zwi(!zanych z drog~; 

3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodnik6w, atejek, schod6w, murk6w oporowych, sciezek rowerowych, 
drogowych obiekt6w inzynierskich, urz~dzen zabezpieczaj(!cych ruch i innych urz<!dzen zwi~Jzanych 
z drog!} oraz teren6w zieteni miejskiej; 

4) realizacja zadati w zakresie inzynierii ruchu; 

5) przygotowanie infrastruktury drogowej dta potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadan na rzecz 
obronnosci kraju; 

6) koordynacja rob6t w pasie drogowym; 

7) wydawanie zezwoten na zajtrcie pasa drogowego, na zjazdy z dr6g oraz pobieranie oplat i kar pienitrzoych 
z tego tytulu; 

8) prowadzenie ewidencji dr6g i drogowych obiekt6w mostowych; 

9) sporz(!dzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generatnemu Dyrektorowi Dr6g 
Krajowych i Autostrad; 

I 0) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr6g i drogowych obiekt6w mostowych ze szczeg61nym 
uwzgttrdnieniem ich wplywu na stan bezpieczenstwa drogowego; 

11) wykonywanie rob6t interwencyjnych, robot utrzymaniowych i zabezpieczaj~Jcych; 

12) przeciwdzialanie niszczeniu dr6g przez ich uZytkownik6w; 
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13) przeciwdzialanie niekorzystnym przeobrateniom srodowiska mog~cym powstac tub powstaj~cym 
w nast~tpstwie budowy lub utrzymania dr6g; 

14) wprowadzenie ograniczen b~dz zamykanie dr6g i drogowych obiekt6w intynierskich dta ruchu oraz 
wyznaczanie objazd6w, gdy wyst~tpuje bezposrednie zagrotenie bezpieczenstwa os6b tub mienia; 

15) dokonywanie okresowych pomiar6w ruchu drogowego; 

16) wnioskowanie o nabywanie nieruchomosci pod pasy drogowe dr6g publicznych oraz na inne cete 
zwi~ane z dzialalnosci~ statutow~ oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych 
nieruchomosci; 

17) sprawowanie nieodplatnego trwalego zarz~du na gruntach w pasie drogowym; 

18) zarz~dzanie przekazanymi terenami zieleni miejskiej; 

19) prowadzenie i nadzorowanie prac dotycz~cych usuwania szk6d g6miczych na gruntach natet~cych do 
Gminy, Skarbu Panstwa, a nieoddanych do utytkowania tub zarz~dzania innym podmiotom tub 
jednostkom; 

20) pozyskiwanie srodk6w z tytulu szk6d g6miczych oraz od innych jednostek i os6b fizycznych w ramach 
wyniklych szk6d na maj!}tku natez!}cym do Gminy, Skarbu Panstwa, a nieoddanych do uZytkowania lub 
zarz!}dzania innym podmiotom lub jednostkom; 

21) organizowanie i realizowanie robot publicznych; 

22) pobieranie oplat za parkowanie pojazd6w samochodowych na drogach publicznych w strefie platnego 
parkowania i pobieranie oplat dodatkowych oraz prowadzenie spraw zwi~anych z tymi oplatami; 

23) wydawanie zezwoten na przejazd pojazd6w nienormatywnych oraz pobieranie kar pieni~ttnych za brak 
tego zezwotenia; 

24) opiniowanie tych zezwolen i uzgadnianie tras przejazdu pojazd6w nienormatywnych dla okreslonych 
kategorii zezwoten; 

25) planowanie i finansowanie oswietlenia miejsc publicznych, ulic, ptac6w i dr6g znajduj!}cych si~t na terenie 
Gminy, w tym oswietlenia i dekoracji SWi!}tecznych; 

26) prowadzenie ewidencji i kontrola stanu zieteni miejskiej orazjej utrzymanie; 

27) koordynowanie dzialan zwi!}zanych z rozwojem i rewitatizacj!}, a w szczeg6tnych przypadkach 
rewatoryzacj!} teren6w zieleni miejskiej oraz prowadzenie remont6w i inwestycji miejskich na tych 
terenach; 

28) zarz!}dzanie zbiomikami w6d stoj~cych oraz innymi ciekami i urz!}dzeniami wodnymi zlokalizowanymi 
na terenach zieteni miejskiej; 

29) biez!}ca konserwacja park6w spacerowo-wypoczynkowych, w tym o charakterze zabytkowym, zietenc6w, 
skwer6w, teren6w przy wsp6tnotach mieszkaniowych, budynkach stanowi!}cych wlasnosc Gminy, 
zespol6w przyrodniczo-krajobrazowych, zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz 
krzew6w; 

30) obsluga sanitamo-porz!}dkowa miasta podczas trwania swi!}t panstwowych i koscielnych oraz dekoracji 
ulic, pomnik6w i miejsc pami~ci narodowej na czas trwania obchod6w; 

31) realizacja program6w zwi!}Zanych z popraw~ estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego gminy oraz 
innych program6w i zadati. zleconych do realizacji zwi~anych z charakterem jednostki; 

32) uzgadnianie wniosk6w na czasowe zaj~tcie teren6w zieteni, egzekwowanie ochrony roslinnosci i warstwy 
ziemi urodzajnej w trakcie wykonawstwa robot i renowacji tych teren6w; 

33) uzgadnianie lokalizacji inwestycji koliduj!}cych z zieleni!} miasta; 

34) uzgadnianie sposobu zmiany przeznaczenia teren6w, na kt6rych znajduje si~ starodrzew; 

35) kierowanie wniosk6w o ukaranie jednostek i os6b dopuszczaj!}cych do niszczenia zieleni i obiekt6w 
komunatnych; 

36) wsp6ldzialanie z wlasciwym Wojew6dzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody; 
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37) nadz6r, kontrola oraz wsp6ldzialanie z wlasciwymi jednostkami w tym z Wojew6dzkim Konserwatorem 
Zabytk6w w zakresie utrzymania teren6w zieleni miejskiej; 

38) wsp6rudzial w tworzeniu plan6w zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania i tworzenia 
teren6w zieleni miejskiej jako ekosystemu; 

39) budowa, utrzymanie i remont plac6w zabaw, boisk, element6w malej architektury oraz montaz innych 
urll!dzen rekreacyjnych znajduj!!cych si¥ na terenach zieleni miejskiej; 

40) konserwacja i remont fontann oraz pomnik6w i miejsc pamiyci narodowej, taki:e grobownictwa 
wojennego; 

41) rewitalizacja teren6w zdegradowanych w kierunku przyrodniczym lub przyrodnkzo-krajobrazowym, 
tworzenie r6znorodnych obszar6w zieleni; 

42) opracowanie oraz realizacja rocznych i wieloletnich program6w rozwoju zieleni miejskiej; 

43) utrzymanie cmentarza komunalnego oraz realizacja remont6w i zadan inwestycyjnych na cmentarzu 
komunalnym; 

44) budowa i utrzymanie szalet6w miejskich; 

45) wzbogacenie miasta w nowe tereny zieleni miejskiej; 

46) prowadzenie produkcji roslinnej; 

4 7) zabezpieczenie nieruchomosci byd!!cych wlasnosci!! Gminy Bytom, Skarbu Pans twa Iub os6b fizycznych, 
przekazanych przez Wydzial Obrotu Nieruchomosciami, w okresie przed przekazaniem ich w zarz!!d lub 
sprzeda:l!!; 

48) prowadzenie dzialalnosci dydaktycznej, w tym w szczeg6lnosci dla szk6l i przedszkoli z zakresu edukacji 
przyrodniczej, botaniki, ogrodnictwa, ekologii, ochrony srodowiska, krajobrazu oraz zr6wnowazonego 
rozwoju; 

49) likwidacja dzikich wysypisk; 

50) biei!!Ca konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych; 

51) utrzymanie bezpiecznego poziomu w6d na terenie niecek bezodplywowych znajduj~cych sicr 
na nieruchomosciach polozonych na obszarze Gminy Bytom w tym stanowi~cych wlasnosc Gminy Bytom 
lub znajduj!!cych si¥ w jej uiytkowaniu wieczystym oraz stanowilJcych wlasnosc Skarbu Panstwa, 
a nieoddanych w uiytkowanie wieczyste innym podmiotom tub do korzystania innym podmiotom na 
podstawie innego tytulu prawnego; 

52) udostc;pnianie teren6w zieleni miejskiej oraz obiekt6w znajduj!!cych siy we wladaniu jednostki 
na potrzeby organizacj i imprez; 

53) okreslanie warunk6w i udzielanie zgody na czasowe umieszczanie reklam, stoisk oraz urz!!dzen 
na terenach zieleni miejskiej oraz pobieranie z tego tytulu oplat; 

54) prowadzenie spraw zwi!!Zanych z lokalizacj!! oraz funkcjonowaniem targowisk i miejsc wyznaczonych dla 
handlu poza targowiskami oraz pobieraniem optat z tego tyturu; 

55) administrowanie terenami miejskimi przeznaczonymi pod budowc; nowych parkow i zielenc6w; 

56) opracowanie i realizacja plan6w inwestycyjnych, remontowych oraz dokurnentacji projektowo
kosztorysowej w ramach realizacj i zadan statutowych, a takZe sprawowanie nadzoru w tym zakresie oraz 
wsp6lpraca przy opiniowaniu zaloien techniczno-ekonomicznych; 

57) opracowywanie projekt6w plan6w finansowych oraz kontrola prawidlowosci ich wykonania w trakcie 
realizacji zadan budietowych i inwestycyjnych; 

58) formulowanie zalozen rzeczowych i finansowych do realizacji program6w zwi!!Zanych z terenami zieleni 
miejskiej; 

59) wsp6lpraca w zakresie pozyskiwania i wydatkowania zewnc;trznych srodk6w finansowych na realizacjc; 
zadail statutowych, przygotowywanie wniosk6w w tym zakresie; 

60) sporz!!dzanie niezbydnych dokumentacji, badan, ekspertyz i analiz; 
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61) opracowywanie sprawozdan z przebiegu wykonania budi:etu; 

62) organizowanie przetarg6w oraz zawieranie w imieniu Gminy umow na realizacj~t zadan statutowych; 

63) pelnienie funkcji inwestora. 

4. MZDiM moze prowadzic r6wniez dzialalnosc w zakresie najmu tub dzierzawy grunt6w oraz obiekt6w 
znajduj~tcych siy we wladaniu jednostki. 

Rozdzial3. 
ORGANY I ORGANIZACJA 

§ 4. 1. Miejskim Zarz~tdem Dr6g i Mostow kieruje oraz reprezentuje go na zewn~ttrz dyrektor MZDiM. 

2. Stosunek pracy z dyrektorem MZDiM nawii!Zuje i rozwii!Zllje Prezydent Bytomia. 

3. Tworzy sitt stanowisko zast~tpcy dyrektora ds. technicznych, zastypcy dyrektora ds. zieleni i gospodarki 
komunalnej oraz gl6wnego ksi~tgowego, z kt6rymi stosunek pracy nawi~tzuje i rozwi~tzuje dyrektor MZDiM. 

4. Dyrektor pelni wobec pracownik6w MZDiM funkcjy pracodawcy. 

§ 5. 1. Szczeg6low~t organizacjy MZDiM okresla regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Prezydenta 
Bytomia. 

2. Zakres obowi~tzk6w oraz uprawnienia pracownik6w MZDiM zatrudnionych na poszczeg6Inych 
stanowiskach opracowuje i zatwierdza dyrektor MZDiM. 

3. Prawa i obowi~tZki pracownik6w okreslaj~t przepisy: 

I) ustawy o pracownikach samorz~tdowych i przepisy Kodeksu Pracy; 

2) wewn~ttrzne regulaminy MZDiM. 

§ 6. Dyrektor MZDiM dziala jednoosobowo w oparciu o pelnomocnictwo udzielone przez Prezydenta 
Miasta na mocy art. 4 7 ustawy o samorz~tdzie gminnym. 

Rozdzial4. 
GOSPODARKA FINANSOW A 

§ 7. I. MZDiM jest jednostkl} budzetowl}, kt6rej dochody i wydatki w calosci objyte s~t budi:etem gminy 
Bytom, prowadz~tCll gospodark~t finansow~ zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

2. MZDiM prowadzi dzialalnosc na podstawie rocznych plan6w fmansowych. 

3. Rachunkowosc prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci z uwzgl~tdnieniem 
przepis6w szczeg6lnych dotycz'!cych jednostek budi:etowych. 

4. Odpowiedzialnosc za gospodark~t finansowl} MZDiM ponosi dyrektor w zakresie ustalonym ustaw'! 
o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa. 

Rozdzial S. 
POSTANOWIENIA KONCOWE 

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagajl} zachowania trybu wla5ciwego do jego uchwalenia. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 12 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 869, z p6in. zm.), organy stanowi!!ce jednostek samorZ!!du terytorialnego mog!! w drodze uchwal m.in. 
l!!czyc jednostki budzetowe. 

Przedmiotem uchwaly jest pol!!czenie Miejskiego ZarZ!!du Dr6g i Most6w w Bytomiu zwanego dalej 
,MZDiM" z Miejskim ZarZ!!dem Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu zwanego dalej ,MZZiGK". 
Pol!!czenie jednostek zwi~e jest z d¥eniem do bardziej efektywnego wykonywania zadait Gminy, 
polegaj!!cych m.in. na zaspokajaniu potrzeb wsp61noty samorz!!dowej w zakresie utrzymania czystosci, 
porZ!!dku oraz wykonywania funkcji ~dey drogi, a takze uproszczenia struktur zarz!!dzania. 

Dzi~tki pol!!czeniu utworzona zostanie jednolita struktura organizacyjna, co znacznie ulatwi i usprawni 
zarz!!dzanie jednostk!!. Zostanie zharmonizowana organizacja pracy, a tym samym poprawiona funkcjonalnosc 
i efektywnosc dzialania jednostki. 

Argumentem przemawiaj!!cym za pol!!czeniem jednostek jest takze fakt, ze obie jednostki maj'l siedziby 
w tym samym budynku. Pol!!czenie MZDiM z MZZiGK jest w pelni uzasadnione merytorycznie 
i ekonomicznie. 

W wyniku pol!!czenia nie ulegnie obnizeniujakosc swiadczonych ustug. Pozwoli ono natomiast efektywniej 
wykonywac zadania wlasne Gminy w zakresie utrzymania porz!!dku i czystosci oraz dbalosci o stan dr6g. 
Pol!!czenie jednostek nie spowoduje zadnego uszczerbku w wykonywaniu zadait realizowanych przez 
poszczeg6lne jednostki. Jednostki zostan<J pol!!czone w spos6b plynny, z zapewnieniem ci<Jglosci dziatania. 
Pracownicy merytoryczni, zajmuj<JCY si~t konkretnymi zadaniami, pomimo zmian w strukturze organizacyjnej, 
b~td!! mogli w spos6b niezakl6cony realizowac swoje zadania. 

Polllczenie MZDiM z MZZiGK doprowadzi do powstania jednego prfti:nego i wielofunkcyjnego osrodka, 
co b~tdzie mialo wplyw na racjonalizacjft wydatk6w ponoszonych przez Gmin~t. Ponadto, pol!!czenie pozwoli 
na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wsp6lnoty samorz<idowej. 
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