
Zarządzenie Nr 34/2021  

Starosty Poznańskiego  

z dnia 20 kwietnia 2021 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 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2021.450 
ze zmianami), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz.U.2020.256 ze zmianami) w związku z uchwałą nr IV/22/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 
stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz §72 uchwały Nr 
896/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 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 I na przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie art. 64b 
ustawy z dnia 1997 r. prawo o ruchu drogowym, 

2. wydawania zezwoleń kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie art. 64c 
ustawy z dnia 1997 r. prawo o ruchu drogowym, 

3. składanie i odbiór zamówienia na blankiety zezwoleń kategorii I i II 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. Traci moc Zarządzenie Nr 71/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Bereżeckiemu Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Poznaniu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE  

DO ZARZĄDZENIA NR 34/2021 

Starosty Poznańskiego  

z dnia 20  kwietnia 2021 roku 

W związku ze zmianą przepisów Prawa o ruchu drogowym m.in. w zakresie zmniejszenia ilości 
kategorii na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zachodzi konieczność wydania nowego 
pełnomocnictwa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Powyższe umożliwi, rozpatrywanie 
zezwoleń w oparciu o aktualne przepisy prawne. Ponadto, udzielenie pełnomocnictwa dla zastępcy 
dyrektora zapewni sprawne działanie jednostki w przypadku nieobecności dyrektora. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowego Zarządzenia uważam za uzasadnione. 

 

 

 


