Uchwała Nr 228/691/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych
	
	Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1a w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 
	
	§ 1. Upoważnia się Pana Jacka Jakubczaka Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego wszystkich spraw należących do zarządcy i zarządu dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomościami zajętymi pod drogami na cele budowlane.
	
	§ 2. Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone na czas zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
	
	§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2018 roku.
	



Starosta            	  	Członek
Zarządu Powiatu
Anna Konieczyńska			Andrzej Walczak



Uzasadnienie

	Zgodnie z przepisem 19 ust. 2 pkt 3 z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) zarządcą dróg dla dróg powiatowych jest - zarząd powiatu. 
		Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1a ustawy o drogach publicznych zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.
		W związku z objęciem przez Pana Jacka Jakubczaka stanowiska Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze  z dniem 1 sierpnia 2018 r. koniecznym jest podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwiającej wykonywanie w imieniu zarządcy dróg powiatowych zadań, wymienionych w szczególności w art. 20 ustawy o drogach publicznych.

