
UCHWAŁA NR VI-51/2019 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami 

publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie powiatu 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 511) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 i art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się następujących upoważnień: 

 

I. Adamowi Lubiakowi – Staroście Wołomińskiemu, do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego: 

1) oświadczeń: 

a) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikających  

z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202, z późn. zm.); 

b) wynikających z rozliczeń inwestycji drogowych, które są dofinansowane z funduszy UE, budżetu 

państwa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz gmin, 

2) wniosków dotyczących inwestycji drogowych o wydanie: 

a) decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy na podstawie 

art. 52 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945); 

b) opinii zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1474); 

3) zgłoszenia robót zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 

4) wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 52 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z art. 71 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2081); 

6) wniosków o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 32 i art. 33 ustawy Prawo 

budowlane; 

7) wydawanych opinii na podstawie art. 11b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

8) uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych, 

z wyłączeniem decyzji dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3 

tejże ustawy; 

10) wydawanych zaświadczeń w zakresie zarządzania drogami publicznymi; 



11) stanowiska Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia lub odrzucenia odpowiedzialności 

za szkodę komunikacyjną; 

12) upoważnień do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem 

niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem lub weryfikacją dokumentacji 

projektowej; 

13) porozumień z Województwem Mazowieckim dotyczących ustalenia zakresu, warunków i terminu 

zajęcia terenu dróg powiatowych w związku z realizacją projektu „Internet dla Mazowsza” zgodnie 

z art. 54 ust. 9 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2062, z późn. zm.); 

14) wniosków o zgodę na wycinkę drzew lub krzewów, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);  

15) zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą pas drogi powiatowej na cele budowlane; 

16) uzgodnień projektu planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

17) wniosków i dokumentów w sprawach związanych z zarządzaniem drogami publicznymi 

i obiektami kubaturowymi wobec właścicieli sieci infrastruktury technicznej znajdujących się 

w pasie drogowym oraz w obiektach kubaturowych; 

18) upoważnień do uzyskania decyzji, uzgodnień i opinii związanych z oddaniem obiektu do 

użytkowania lub uzyskania decyzji o zezwoleniu na użytkowanie; 

19) zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64a ustawy 

prawo o ruchu drogowym; 

20) uzgodnień korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Wołomiński. 

 

II. Robertowi Szydlikowi – Wicestaroście Wołomińskiemu, do podpisywania w imieniu Zarządu 

Powiatu Wołomińskiego: 

1) oświadczeń: 

a) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikających  

z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 

b) wynikających z rozliczeń inwestycji drogowych, które są dofinansowane z funduszy UE, budżetu 

państwa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz gmin; 

2) wniosków dotyczących inwestycji drogowych o wydanie: 

a) decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy na podstawie 

art. 52 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

b) opinii zgodnie z art. 11b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych; 

3) zgłoszenia robót zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy Prawo budowlane; 

4) wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 52 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z art. 71 i art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

6) wniosków o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 32 i art. 33 ustawy Prawo 

budowlane; 

7) wydawanych opinii na podstawie art. 11b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 



8) uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych,  

z wyłączeniem decyzji dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3 

tejże ustawy; 

10) wydawanych zaświadczeń w zakresie zarządzania drogami publicznymi; 

11) stanowiska Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia lub odrzucenia odpowiedzialności 

za szkodę komunikacyjną; 

12) upoważnień do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem 

niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem lub weryfikacją dokumentacji 

projektowej; 

13) porozumień z Województwem Mazowieckim dotyczących ustalenia zakresu, warunków i terminu 

zajęcia terenu dróg powiatowych w związku z realizacją projektu „Internet dla Mazowsza” zgodnie 

z art. 54 ust. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 

14) wniosków o zgodę na wycinkę drzew lub krzewów, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody;  

15) zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą pas drogi powiatowej na cele budowlane; 

16) uzgodnień projektu planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

17) wniosków i dokumentów w sprawach związanych z zarządzaniem drogami publicznymi 

i obiektami kubaturowymi wobec właścicieli sieci infrastruktury technicznej znajdujących się 

w pasie drogowym oraz w obiektach kubaturowych; 

18) upoważnień do uzyskania decyzji, uzgodnień i opinii związanych z oddaniem obiektu do 

użytkowania lub uzyskania decyzji o zezwoleniu na użytkowanie. 

19) zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64a ustawy 

prawo o ruchu drogowym; 

20) uzgodnień korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Wołomiński. 

 

III. Rafałowi Urbaniakowi – Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, do podpisywania 

w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego: 

1) oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

wynikających z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; 

2) zgłoszenia rozpoczęcia robót na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane; 

3) zgłoszenia zakończenia robót na podstawie art. 54 ustawy Prawo budowlane; 

4) wniosku, wyjaśnień, oświadczeń, uzupełniania dokumentów w toku postępowania o wydanie 

pozwolenia wodno – prawnego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) oraz innych postępowań związanych z odprowadzaniem wód  

z terenów dróg publicznych;  

5) wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 52 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z art. 71 i art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

7) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 32 i art. 33 ustawy Prawo budowlane; 

8) wniosków dotyczących inwestycji drogowych oraz obiektów kubaturowych o wydanie: 



a) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11b i 11d ustawy  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

b) opinii zgodnie z art. 11b i art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

9) zgłoszenia robót zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy Prawo budowlane; 

10) wydawanych opinii na podstawie art. 11b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

11) uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

12) uzgodnień projektu planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

13) decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych, 

z wyłączeniem decyzji dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 40 ust 2 

pkt 3 tejże ustawy; 

14) wydawanych zaświadczeń w zakresie zarządzania drogami publicznymi; 

15) wniosków o zgodę na wycinkę drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody; 

16) zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą pas drogi powiatowej na cele budowlane; 

17) upoważnień do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem 

niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem lub weryfikacją dokumentacji 

projektowej; 

18) wniosków i dokumentów w sprawach związanych z zarządzaniem drogami publicznymi 

i obiektami kubaturowymi wobec właścicieli sieci infrastruktury technicznej znajdujących się 

w pasie drogowym oraz w obiektach kubaturowych; 

19) wystąpień o uzyskanie decyzji, uzgodnień i opinii związanych z oddaniem obiektu do użytkowania 

lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na użytkowanie oraz udzielania w tym zakresie dalszych 

upoważnień; 

20) zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64a ustawy 

prawo o ruchu drogowym; 

21) bieżącej korespondencji w zakresie zarządzania drogami publicznymi; 

22) uzgodnień korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Wołomiński; 

23) dokumentów i reprezentowania Powiatu i zarządcy  drogi w czynnościach związanych z kontrolą 

realizacji prac budowalnych, podpisywania protokołów kontroli realizowanych przez Państwową 

Inspekcję  Nadzoru Budowalnego oraz inne służby uprawnione zgodnie z właściwymi przepisami; 

24) dokumentów i do wykonywania wszelkich czynności związanych z prowadzonymi przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czynnościami kontrolnymi w zakresie 

gospodarowania wodami przez zarządcę drogi w trybie ustawy Prawo wodne, w tym w 

szczególności do składania oświadczeń, wyjaśnień i podpisywania protokołów kontroli; 

 

IV. Jarosławowi Godlewskiemu – Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, 

do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu: 

1) oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

wynikających z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; 

2) zgłoszenia rozpoczęcia robót na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane; 

3) zgłoszenia zakończenia robót na podstawie art. 54 ustawy Prawo budowlane; 



4) wniosku, wyjaśnień, oświadczeń, uzupełniania dokumentów w toku postępowania o wydanie 

pozwolenia wodno – prawnego na podstawie ustawy Prawo wodne oraz innych postępowań 

związanych z odprowadzaniem wód z terenów dróg publicznych;  

5) wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 52 i art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z art. 71 i art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

7) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 32 i art. 33 ustawy Prawo budowlane; 

8) wniosków dotyczących inwestycji drogowych oraz obiektów kubaturowych o wydanie: 

a) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11b i art. 11d ustawy  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

b) opinii zgodnie z art. 11b i art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

9) zgłoszenia robót zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy Prawo budowlane; 

10) wydawanych opinii na podstawie art. 11b ustawy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

11) uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

12) uzgodnień projektu planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

13) decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych,  

z wyłączeniem decyzji dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 40 ust 2 

pkt 3 tejże ustawy; 

14) wydawanych zaświadczeń w zakresie zarządzania drogami publicznymi; 

15) wniosków o zgodę na wycinkę drzew zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody; 

16) zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą pas drogi powiatowej na cele budowlane; 

17) wniosków i dokumentów w sprawach związanych z zarządzaniem drogami publicznymi  

i obiektami kubaturowymi wobec właścicieli sieci infrastruktury technicznej znajdujących się  

w pasie drogowym oraz w obiektach kubaturowych; 

18) wystąpień o uzyskanie decyzji, uzgodnień i opinii związanych z oddaniem obiektu do użytkowania 

lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na użytkowanie oraz udzielania w tym zakresie dalszych 

upoważnień; 

19) dokumentów i reprezentowania Powiatu i zarządcy  drogi w czynnościach związanych z kontrolą 

realizacji prac budowalnych, podpisywania protokołów kontroli realizowanych przez Państwową 

Inspekcję  Nadzoru Budowalnego oraz inne służby uprawnione zgodnie z właściwymi przepisami; 

20) zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64a ustawy  

prawo o ruchu drogowym; 

21) bieżącej korespondencji w zakresie zarządzania drogami publicznymi; 

22) uzgodnień korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Wołomiński. 

 

V. Waldemarowi Jeznachowi – Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa, 

do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego: 

1) uzgodnień: 

a) projektu budowy lub przebudowy zjazdu, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy  

o drogach publicznych, 



b) projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy 

o drogach publicznych, 

2) opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych, o którym mowa w § 7 ust. 2 

pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784); 

3) uzgodnień projektu planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

VI. Waldemarowi Majewskiemu – Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa, 

do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego: 

1) uzgodnień: 

a) projektu budowy lub przebudowy zjazdu, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy  

o drogach publicznych, 

b) projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy  

o drogach publicznych, 

2) opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych, o którym mowa w § 7 ust. 2 

pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

VII. Karolowi Czarnogórskiemu – Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa,  

do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu:  

1) decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych,  

z wyłączeniem decyzji dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 40 ust 2 

pkt 3 tejże ustawy; 

2) pism i dokonywania wszelkich niezbędnych czynności na potrzeby prowadzonych postępowań 

administracyjnych, o których mowa w pkt 1, w szczególności w zakresie określonym w art. 268a 

w związku z art. 10, art. 36, art. 64 § 2, art. 76a § 2b, art. 79a, art. 96b ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego.  

 

VIII. Piotrowi Szymaniakowi – Starszemu Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa,  

do wydawania i podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego: 

1)     opinii na podstawie art. 11b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych; 

2)   pism i dokonywania wszelkich niezbędnych czynności na potrzeby prowadzonych postępowań 

administracyjnych, o których mowa w pkt 1, w szczególności w zakresie określonym w art. 268a  

w związku z art. 10, art. 36, art. 64 § 2, art. 76a § 2b, art. 79a, art. 96b ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.). 

 

IX. Monice Sztuce – Brzezińskiej – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa,  

do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego: 

1) decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych,  

z wyłączeniem decyzji dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 40 ust 2 

pkt 3 tejże ustawy; 



2) pism i dokonywania wszelkich niezbędnych czynności na potrzeby prowadzonych postępowań 

administracyjnych, o których mowa w pkt 1, w szczególności w zakresie określonym w art. 268a  

w związku z art. 10, art. 36, art. 64 § 2, art. 76a § 2b, art. 79a, art. 96b ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

 

X. Joannie Kozłowskiej – Kulawik – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa,  

do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego: 

1) zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64a ustawy  

prawo o ruchu drogowym; 

2) pism i dokonywania wszelkich niezbędnych czynności na potrzeby prowadzonych postępowań 

administracyjnych, o których mowa w pkt 1, w szczególności w zakresie określonym w art. 268a  

w związku z art. 10, art. 36, art. 64 § 2, art. 76a § 2b, art. 79a, art. 96b ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego; 

3) uzgodnień korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Wołomiński.  

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr VI-3/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r.  

w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi  

i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie powiatu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

/-/ Adam  Lubiak      

     Robert Szydlik    

/-/ Izabella Dziewiątkowska  

/-/ Paweł Dąbrowski 

/- Grzegorz Siwek  

 

 

 

 

 

 

 


