
UCHWAŁA Nr 495/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 6 sierpnia 2018 roku 

 

 

 

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu do 

wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 1a, w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.1) oraz art. 64a ust. 3 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. 

zm.2) Zarząd Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Upoważnia się Pana inż. Henryka Dygasiewicza – p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Toruniu do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego spraw w zakresie zadań 

należących do zarządcy dróg powiatowych, określonych w: 

1. ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do 

ustawy,  w tym do wydawania decyzji administracyjnych;  

2. ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie wydawania 

zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych (art. 64a ust. 3 ustawy). 

 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, zostaje udzielone na czas pełnienia obowiązków 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 174/05 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu Powiatu do wykonywania obowiązków zarządcy 

dróg powiatowych.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz. 317 i poz. 1356. 
2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z 2015 r. poz. 1273 i poz. 2281, z 

2017 r. poz. 60, poz. 777 i poz. 1926 oraz z 2018 r. poz. 106, poz. 138, poz. 317, poz. 650, poz. 957, poz. 1099 i 

poz. 1356. 


