
Uchwała Nr XXV/320/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 18 lipca 1996 r.  

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu 

Wewnętrznego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 1996r. nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 

24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach 

usług publicznych (Dz.U. nr 141, poz. 692) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1993r. w sprawie re jestracji, ewidencji i oznaczenia 

pojazdów (Dz.U. nr 37, poz. 164 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego w 

Szczecinie panu Ryszardowi Stoltmannowi upoważnienie do wydawania decyzji 

administracyjnych w niektórych sprawach uregulowanych ustawą z dnia 1 lutego 1983 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1992 r. nr 11 poz. 41 z późniejszymi zmianami), a w 

szczególności do: 

1. Dokonywania rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych lub 

dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych 

(art. 59 ust. 3).  

2. Wpisywania do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy, 

terminu badania technicznego (art. 65 ust.1).  

§ 2 

Upoważnienie dotyczy wyłącznie pojazdów spełniających następujące warunki:  

1. Są one przedmiotem obrotu (zbywane) przez przedsiębiorstwo we własnej sieci 

sprzedaży.  

2. Są one rejestrowane w Polsce po raz pierwszy.  

3. Ich nabywcy na stałe zamieszkują (moją siedzibę) w Szczecinie.  

§ 3 

Przeszkolenie w zakresie czynności objętych upoważnieniem, odbyła zatrudniona w PTHW 

pracownica pani Teresa Bukowiecka-Turczak. 

§ 4 



Koszty związane z realizacją upoważnienia pokrywa Przedsiębiorstwo z własnych środków.  

§ 5 

Tryb i terminy wzajemnego przekazywania formularzy i innych druków oraz tablic 

rejestracyjnych, a także szczegóły techniczne realizacji upoważnienia określi umowa 

pomiędzy Zarządem Miasta Szczecina a Przedsiębiorstwem. Odwołanie od decyzji 

przysługuje stronom zgodnie z przepisami KPA. 

§ 6 

Nadzór i kontrolę nad prawidłowością realizacji upoważnienia i umowy wymienionej w § 5 

sprawuje Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


