
 
 

Uchwała Nr 39/176/2016 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 08.02.2016 r. 
 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do 
dokonywania czynności prawno – administracyjnych  związanych z zarządem dróg. 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 „a” ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015, poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 268 
„a” ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2016 r., poz. 23 t. j.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 
 

 
§ 1. Z dniem 8 lutego 2016 r. udzielić Panu Bartłomiejowi Stawiarskiemu – Wicestaroście 
Powiatu Namysłowskiego, upoważnienia do dokonywania czynności prawno – 
administracyjnych związanych z zarządem dróg, a w szczególności do wydawania decyzji 
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo o ruchu 
drogowym oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw. 

 
 

§ 2. 1. Upoważnienie udziela się na czas nieokreślony 
2. Upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. 
3. Ustanie stosunku pracy powoduje wygaśniecie upoważnienia. 

 
 

§ 3. Upoważnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Członkowie Zarządu Powiatu                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu 
         Namysłowskiego                                                                   Namysłowskiego 
 
 

    Bartłomiej Stawiarski                Andrzej Michta 

 

    Krzysztof Żołnowski  

 

    Piotr Lechowicz  

 

    Artur Masiowski 

 
 
 
 

 
 



 
  Załącznik do uchwały Nr 39/176/2016 

               Zarządu Powiatu Namysłowskiego  
                     z dnia 08.02.2016 r. 

 
 
 

Upoważnienie 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 268 „a” ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z 

późn. zm.)  

 

Upoważniam 

Pana Bartłomieja Stawiarskiego – Wicestarostę Powiatu Namysłowskiego do załatwiania                               

w imieniu Zarządu Powiatu Namysłowskiego spraw w zakresie obejmującym: 

1. dokonywanie czynności prawno - administracyjnych związanych z zarządem dróg, a 

w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień                               

i zaświadczeń, o których mowa w ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.); 

2. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach 

dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137 z późn. zm.); 

3. podejmowania wszelkich czynności związanych z zarządzeniem ruchem na drogach 

powiatowych w zakresie określonym w § 7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w spr. szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu 
         Namysłowskiego                                                                   Namysłowskiego 
 
 

    Bartłomiej Stawiarski                Andrzej Michta 

 

    Krzysztof Żołnowski  

 

    Piotr Lechowicz  

 

    Artur Masiowski 


