
UCHWAŁA NR XXXII/922/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 
z dnia 19 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego” 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 16 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535), Rada Miasta Szczecin 
uchwala co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega treść Statutu Jednostki Budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. 
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” zm. 
uchwałami: Nr XXXVIII/1135/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2014 r., Nr XXIII/706/20 
Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r., poprzez dodanie w § 4 ust. 1 pkt 24, 
w następującym brzmieniu: 

„wydawanie zezwoleń na ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego masa, naciski osi lub 
wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla 
danej drogi w przepisach określających warunki techniczne pojazdów oraz określonych 
w art. 61 ust. 6, 8 i 10 oraz art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, poz. 54, poz. 720, poz. 463, poz. 1517, poz. 694) oraz 
pobieranie opłat z tego tytułu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 
 
 

Renata Łażewska 
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