
Uchwała Nr 360/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 marca 2015r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, p. o. Dyrektora  

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekracza-

jącej zakres udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pana Pawła Katarzyńskiego – p.o. Dyrektora Wiel-

kopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres peł-

nomocnictwa, udzielonego uchwałą Nr 203/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 5 lutego 2015 roku, polegającej na nieodpłatnym przekazaniu na własność: 

 

1. Gminie Krajenka urządzeń oświetlenia drogowego w m. Krajenka na rozbudowanej 

drodze wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła odcinek przejścia przez m. Krajenka w 

granicach administracyjnych miejscowości od km 54+435,00 do km 54+730,00 w na-

stępującym zakresie: 

 

- słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane typu ORION 9 z wysięgnikiem 1,5m 17 szt. 

- słupy stalowe SP6 wys. 1,5m        06 szt. 

- oprawy oświetleniowe sodowe Amber 2 150 W      17 szt. 

- oprawy metalohalogenkowe asymetryczne 150 W     06 szt. 

- szafa oświetleniowa SO         01 szt. 

- kabel YAKXS 4x35 mm2 w złączu               5,00 mb 

- kabel YAKXS 4x35 mm2 w rowach kablowych          545,00 mb 

- kabel YAKXS 4x35 mm2 w rurach i słupach oświetleniowych        199,00 mb 

- rura ochronna SRS 110 w wykopie           159,00 mb 

 

Całkowita wartość przekazywanych urządzeń wynosi :     120.484,65 zł brutto.  

 

2. Gminie Lipka urządzeń oświetlenia drogowego w m. Lipka na rozbudowanej drodze 

wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła odcinek od m. Debrzno Wieś do skrzyżowania z 

linią kolejową w m. Lipka od km 23+516,00 do km 23+860,00 w następującym zakre-

sie: 

 

- słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane typu ORION 9        11 szt. 

- wysięgniki rurowe W - 1,5 m        11 szt. 



- oprawy oświetleniowe sodowe Amber 2 150 W      11 szt. 

- szafa oświetleniowa SO         01 szt. 

- kabel YAKXS 4x35 mm2 w złączu               2,00 mb 

- kabel YAKXS 4x35 mm2 w rowach kablowych          529,00 mb 

- kabel YAKXS 4x35 mm2 w rurach i słupach oświetleniowych          56,00 mb 

- rura ochronna SRS 110 w wykopie             80,00 mb 

 

Całkowita wartość przekazywanych urządzeń wynosi :       90.483,52 zł brutto.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu Mar-

szałkowskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 360/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 marca 2015r.  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 

Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.) finansowanie oświetlenia dróg publicznych znajdujących się 

na terenie gminy należy do zadań własnych tej gminy. Urządzenia elektroenergetyczne 

podlegają bieżącej konserwacji w zakresie wymiany źródeł światła, okresowym przeglądom, 

usuwaniu szkód w urządzeniach spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, itp.  

Przekazanie ww. majątku jest wskazane ze względu na koszty jakie musiałby ponosić 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie tylko na energię, ale i bieżącą konserwację we 

wspomnianym zakresie. 

Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 


