
UCHWAŁA NR 274/2020 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi

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. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470; zm.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1087) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Ryszarda Studzińskiego, pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej na stanowisku p.o. Kierownika Obwodu Drogowo- Mostowego w Wydziale Infrastruktury, do 
załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego:

1) spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.);

2) spraw związanych z opiniowaniem projektów organizacji ruchu (§ 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 784));

3) spraw związanych z występowaniem z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) wraz z prawem do 
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w pkt 1). Decyzje administracyjne Pan Ryszard 
Studziński wydaje pod klauzulą „z upoważnienia Zarządu Powiatu Rawskiego”.

§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w§ 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia 
upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

atysial

Id: 9CFD9E52-B89B-49FA-97FF-1E725DBA0974. Uchwalony Strona 1


