
WI - ROSTA 

2.. K ys.zWjK/óek 	 

ĄDU CZLO 

5 

RZĄD ruy,m 
w OtWOCkU 

5.4OO Otwock, ul. Górna 13 
tel (22)77813 
fax  (22) 778.13-02 

UCHWAŁA NR ..LXXyI1J./Z//2 
ZARZĄDU F9W,ŁAT7,9TWOCKU 
z dnia ..1JLU4J1k...QQŻJ(kżś(" 	 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku do zamawiania i odbioru blankietów zezwoleń  kategorii 1, 

oraz wydawania zezwoleń  kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych 
po drogach powiatowych Powiatu Otwockiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i art. 21 ust. ł a 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. 
zm.) w związku z art. 64a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 110) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń  na przejazd pojazdów 
nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764) uchwała się, co następuje: 

1. Upoważnia się  Pana Pawła Tomasza Grzybowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku do zamawiania blankietów zezwoleń  na przejazd pojazdów 
nienormatywnych kategorii 1, zaciągania zobowiązań  finansowych wynikających z tego 
tytułu, udzielania upoważnień  do odbioru blankietów, oraz wydawania zezwoleń  na przejazd 
pojazdów nienormatywnych kategorii I w imieniu zarządcy dróg powiatowych w Powiecie 
Otwockim. 

2. Upoważnienie zostaje udzielone do odwołania. 

3. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

5. Traci moc uchwała Nr XC VI/40/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 
2 września 2015 r. 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg 
publicznych. 

Zgodnie z art. 64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 110) zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych wydawane 
są  na blankietach zezwoleń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń  na przejazd pojazdów 
nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz 764) organ właściwy do wydania zezwolenia składa 
zamówienia na blankiety zezwoleń  oraz potwierdza odbiór zamówienia na blankiety 
zezwoleń. Blankiety zezwoleń  są  drukami ścisłego zarachowania. 

W świetle ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) 
zarządcą  dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu, który może upoważnić  pracowników 
jednostki będącej zarządem drogi do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 110) ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony m.in. pod 
warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej 
kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ. Zezwolenie 
I kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, 
po której ruch się  odbywa. W świetle ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2068 z późn. zm.) zarządcą  dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu, który może upoważnić  
pracowników jednostki będącej zarządem drogi do załatwiania spraw w jego imieniu, 
w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. 

Delegowanie przez Zarząd Powiatu swoich uprawnień  w powyższym zakresie 
umożliwi sprawniejsze i racjonalniejsze prowadzenie działalności powiatu w zakresie dróg 
powiatowych. 
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