
Uchwała Nr 94/339/2021 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 maja 2021 r. 
 

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu 

Namysłowskiego o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych, opracowań i dokumentów wymaganych do wykonania i   

zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Zespołu Szkół 

Specjalnych przy ul. Braterskiej w Namysłowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie” 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 98 i art. 99 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami), 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Markowi Jurczokowi – Prezesowi Zarządu ARCHI 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno, działającej na 

podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura akt 

RDF/272617/20/680 pod numerem KRS: 0000795680, NIP: 5761587518, REGON: 

383921476), do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków 

technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych, opracowań i dokumentów wymaganych 

do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a co się z tym wiąże 

do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę  

dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Zespołu Szkół 

Specjalnych przy ul. Braterskiej w Namysłowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie”. 
 

§ 2. 1. Pełnomocnictwa udziela się na okres realizacji prac projektowych do czasu otrzymania 

ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 

wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.  

2. Pełnomocnictwo obejmuje występowanie o wszelkie  niezbędne warunki techniczne, 

uzgodnienia, decyzje administracyjne, opracowania i dokumenty wymagane do uzyskania 

decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 

3. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     

www.bip.namyslow.pl.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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ZARZĄD POWIATU 

NAMYSŁOWSKIEGO 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 94/339/2021  

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego niniejszym udziela pełnomocnictwa Panu Markowi 

Jurczokowi legitymującemu się dowodem osobistym nr CDY 841376, Prezesowi Zarządu 

ARCHI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno, działającej 

na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura akt 

RDF/272617/20/680 pod numerem KRS: 0000795680, NIP: 5761587518, REGON: 

383921476), do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków 

technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych, opracowań i dokumentów wymaganych 

do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a co się z tym wiąże 

do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę  

dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Zespołu Szkół 

Specjalnych przy ul. Braterskiej w Namysłowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie”. 

Pełnomocnictwa udziela się na okres realizacji prac projektowych do czasu 

otrzymania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia 

na budowę wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.  

Pełnomocnictwo obejmuje występowanie o wszelkie  niezbędne warunki techniczne, 

uzgodnienia, decyzje administracyjne, opracowania i dokumenty wymagane do uzyskania 

decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 

Koszty wynikające z powyższego działania ponosi Pełnomocnik. 

  

 

 


