
                                                                  Zarządzenie Nr 39/2015 

        Starosty Poznańskiego  

                                                                   z dnia 9  kwietnia 2015 roku  

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Bereżeckiemu Zastępcy Dyrektora ds. 

inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., 

poz. 1137, ze zmianami), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) w związku z uchwałą nr IV/22/99 Rady 

Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w 

Poznaniu oraz §68 pkt 2 lit. A uchwały Nr XXXVI11/364/1V/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 

marca 2014r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. Upoważniam Pana Marka Bereżeckiego Zastępcę Dyrektora ds. inwestycyjnych Zarządu Dróg 

Powiatowych w Poznaniu do: 

1. wydawania zezwoleń kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie art. 64b 

ustawy z dnia 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami), 

2. wydawania zezwoleń kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie art. 64c 

ustawy z dnia 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami), 

3. składanie i odbiór zamówienia na blankiety zezwoleń kategorii II i III na przejazd pojazdu 

nienormatywnego. 

§ 2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora Pana Marka Borowczaka i Zastępcy Dyrektora ds. 

utrzymania Pana Leszka Garwackiego, upoważnia się Zastępcę Dyrektora ds. inwestycyjnych Pana Marka 

Bereżeckiego również do zatwierdzania czasowych zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i 

gminnych. 

§ 3. Upoważnienie zostaje udzielone na czas pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych 

Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2015r. 



 

      UZASADNIENIE 

 DO ZARZĄDZENIA NR 39/2015 

Starosty Poznańskiego 

 z dnia 9  kwietnia 2015 roku 

 

 

Zarząd Powiatu w dniu 20 lutego 2015r. podjął Uchwałę w sprawie uchwalenia nowego 

Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Nowy regulamin zakłada zmianę 

stanowiska Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i utworzenie dwóch nowych 

stanowisk: Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania i Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych. Dotychczasowa 

osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora otrzymuje stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 

utrzymania. W związku z powyższym, w celu realizacji określonych zadań, konieczne jest upoważnienie 

Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych do zatwierdzania i podpisywania w imieniu Starosty niezbędnych 

dokumentów. Ponadto, działanie takie zapewni zachowanie ciągłości i terminowości załatwiania spraw 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego działania Zarządu Dróg Powiatowych, 

biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowego Zarządzenia uważam za uzasadnione. 

 

 


