
 

UCHWAŁA NR 41/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 27.04.2021 r. 

 

w sprawie powołania komisji do zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na 

przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I. 

 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów 
nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 212) uchwala się: 

 

§1. 

 

 Powołuję się komisję do zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd 

pojazdu nienormatywnego kategorii I w następującym składzie:   

 
1. Paulina Ciszek – Przewodniczący Komisji, 

2. Julia Ossowska – Członek Komisji, 

3. Barbara Klein – Członek Komisji. 

 

             §2. 

 

Komisja przeprowadzi zniszczenie w terminie do dnia 12.05.2021 r. 

   

                     §3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

       

       

            §4.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                   

                                                                                          

 

 

STAROSTA 

(-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           U z a s a d n i e n i e 
 

 

 Zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 

2021 r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 212) 

niewykorzystane blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodne ze wzorem 

określonym w przepisach dotychczasowych, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu 

w terminie do 60 dni liczonym od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Komisyjnego 

i protokolarnego zniszczenia dokonuje komisja wyznaczona przez organ wydający zezwolenia. 

 W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim powołuje komisję 

do zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego 

kategorii I. 

 Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została 

przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-

2024: Obszar priorytetowy (P3): Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, 

Cel strategiczny: CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa, techniczna 

i przeciwpowodziowa, Cel operacyjny: - CO.3.1.2 Rozwój systemu transportowego zbiorowego 

i poprawa jego bezpieczeństwa 

 Z uwagi na powyższe powołanie komisji jest zasadne. 
 

 

 STAROSTA 

(-) 

Jacek Gross 
   


