UCHWAŁA Nr 407/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 95,96,98 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r.
poz. 459 z późn. zm.1), uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Spółce EURO - STRADA z ograniczoną odpowiedzialnością
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000520419, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego NIP 538-185-35-34 REGON 061716969, z siedzibą: 21-300 Radzyń Podlaski,
Warszawska 39/5, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Joannę Sobel, zwaną dalej „Spółką”,
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2017 r. poz. 933 i poz. 1132.
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PEŁNOMOCNICTWO
Zarząd Powiatu Toruńskiego udziela pełnomocnictwa Spółce z o.o. EURO - STRADA
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000520419, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego NIP 538-185-35-34 REGON 061716969, z siedzibą: 21-300
Radzyń Podlaski, Wyszyńskiego 7B, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Joannę Sobel, do:
1. Wykonywania wszystkich czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu
inwestora przy wszelkich uzgodnieniach w zakresie przywracania bezpieczeństwa
drogowego oraz doprowadzenia stanu czystości dróg po zaistniałych zdarzeniach
drogowych.
2. Przeniesienia na Spółkę każdorazowej wierzytelności z tytułu odszkodowania za szkodę
(zabrudzenie jezdni) poniesioną w związku ze zdarzeniem drogowym i koniecznością
przywrócenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doprowadzeniem stanu
czystości dróg do ich pierwotnego stanu, przysługującej mu względem towarzystwa
ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia posiada ubezpieczenie OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, o ile zostaną spełnione poniższe warunki:
a) istnieją przesłanki odpowiedzialności sprawcy za zaistniałe zdarzenie drogowe,
stosownie do art. 436 Kodeksu Cywilnego (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka),
b) stronom znane są dane indywidualizujące wierzytelność i umożliwiające skuteczny jej
przelew (dane dłużnika - towarzystwa ubezpieczeń, nr polisy sprawcy),
c) Spółka w terminach określonych w niniejszym porozumieniu i z zachowaniem
należytej staranności wykonała usługę powypadkowego uprzątnięcia drogi.
d) W przypadku braku reakcji ze strony Spółki na zgłoszenie w czasie określonym §2
pkt.3 Zarząd ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, a
powstałym kosztem obarczyć Spółkę.
3. Jeżeli uzyskanie danych bezpośrednio od sprawcy nie będzie możliwe, Spółka
wystąpi z wnioskiem do Policji powołując się na udzielone pełnomocnictwo, na
podstawie art. 23, ust. 2, pkt 5 w/w ustawy o ochronie danych osobowych, o
udostępnienie danych dotyczących zdarzenia, ze względu na realizację prawnie
usprawiedliwionego celu jakim jest dochodzenie odszkodowania od sprawcy
wypadku.
Pełnomocnictwa udziela się na czas oznaczony tj. od dnia 22 listopadafds 2017 roku do
dnia 31.12.2019 roku, zgodnie z podpisaną umową.
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