
Uchwała Nr 3243 /2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pana Pawła Katarzyńskiego – Dyrektora 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres 

pełnomocnictwa, udzielonego uchwałą Nr 1076/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lipca 2019 r., polegającej na nieodpłatnym przekazaniu                                                                   

na rzecz Gminy Kramsk z siedzibą przy ul. Chopina 12 w Kramsku urządzeń kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Wola 

Podłężna, gmina Kramsk (działki nr 537, 513/6, 482/1) po stronie prawej i lewej drogi 

wojewódzkiej 266 wraz z wylotami i urządzeniami podczyszczającymi. 

 

Całkowita wartość przekazywanych urządzeń wynosi : 327 000 zł brutto (słownie: trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy i 00/100 zł brutto). 

 

                                                                  § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 3243 /2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 lutego 2021 r.  

 

Kanalizacja deszczowa, o której mowa w § 1 uchwały znajduje się na terenie 

zabudowy mieszkalnej, a przekazanie przedmiotowej sieci pozwoli w przyszłości                                     

na odwodnienie dróg gminnych poprzez jej dalszą rozbudowę. Zgodnie z art. 3 Ustawy                         

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), utrzymanie kanalizacji deszczowej należy do zadań 

własnych gminy. 

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

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie bieżącej konserwacji przedmiotowych 

urządzeń. 

Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 


