
UCHWAŁA NR 1466/2015 

 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - zezwoleń kategorii 

I na przejazd pojazdu nienormatywnego 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Upoważnia się Pana Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu do załatwiania spraw związanych z przejazdami pojazdów 

nienormatywnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1137, ze zm.), w tym do wydawania decyzji 

administracyjnych – zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego w celu 

umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawniającego do ruchu 

po drodze wskazanej w zezwoleniu, określonych w art. 64a ustawy Prawo o ruchu drogowym.   

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1466/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

zarządca drogi, którym w przypadku dróg wojewódzkich na terenie województwa 

wielkopolskiego (poza drogami położonymi na terenie miasta na prawach powiatu) jest 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, może upoważnić m.in. pracowników jednostki 

organizacyjnej, będącej zarządem drogi, tj. WZDW, do wydawania w jego imieniu decyzji 

administracyjnych. 

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012, poz. 1137, ze zm.) w art. 64 – 64i regulują sprawy związane z przejazdami 

pojazdów nienormatywnych . 

Artykuł 64a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1137, ze zm.) nakłada na zarządcę drogi, właściwego dla drogi, 

po której ma być wykonywany przejazd określonego pojazdu nienormatywnego, obowiązek 

wydawania zezwoleń kategorii I. Zezwolenia te są wydawane w formie decyzji 

administracyjnych. 

Upoważnienie Dyrektora WZDW do wydawania przedmiotowych zezwoleń usprawni 

procedurę w tym zakresie. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


