
Uchwała Nr 1277/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada 2015r. 

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

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności               

przekraczającej 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 2015 r. poz. 1392 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

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

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres 

pełnomocnictwa, udzielonego uchwałą Nr 203/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   

z dnia 5 lutego 2015 roku, polegającej na nieodpłatnym przekazaniu na własność Gminie Piła 

wybudowanej wiaty przystankowej w km 3+100,00 w m. Piła, skrzyżowanie                            

ul. mjr. Siemiradzkiego i ul. Wysokiej w następującym zakresie: 

 

Wymiary wiaty: 

- długość 2,9 mb, 

- szerokość 0,5 mb, 

- wysokość 2,10 mb. 

 

Całkowita wartość przekazywanych urządzeń wynosi :          7195,50 zł brutto.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu      

Marszałkowskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1277/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada 2015r.  

 

Przekazanie wiaty następuje zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.    

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1440 ze zm.), który mówi, że:   

„Do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, 

przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom,      

posadowionym na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub        

przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez 

względu na kategorię tych dróg”.  

Rozbiórka starej wiaty i budowa nowej została wykonana w rezultacie przyjętych       

rozwiązań projektowych podczas realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 

Kocień Wielki – Piła na odcinku w m. Piła ul. mjr. Siemiradzkiego”. 

Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


