Uchwata Nr 33/2019
Zarzqdu Powiatu tosickiego
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie upowainienia Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych w tosicach do zatatwiania spraw
w imieniu zarzqdcy drcig oraz innych spraw
Na podstawie ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068),
Zarzqd Powiatu tosickiego uchwala, co nastqpuje:
§1
1. Upowa2nia siq Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych w tosicach Pana Adama Wawryniuka do
wydawania decyzji administracyjnych, postanowieri, zawiadczeri oraz uzgodnieri dotyczqcych w
szczegolnoki:
1) opracowywania projekt6w planow rozwoju sieci drogowej oraz bie2qcego informowanie o
tych planach organow wtakiwych do sporzqdzania miejscowych planow zagospodarowania
2)
3)
4)
5)
6)

przestrzennego;
opracowywania projektOw planow finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony drog oraz drogowych obiektOw inzynierskich;
petnienia funkcji inwestora;
utrzymania nawierzchni drogi, chodnikow, drogowych obiektow inzynierskich, urzqdzeti
zabezpieczajqcych ruch i innych urzqdzeri zwiqzanych z drogq;
realizacji zadari w zakresie inzynierii ruchu;
przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych

zadari na rzecz obronnoki kraju;
7) koordynacji robot w pasie drogowym;
8) wydawania zezwoleri na zakcie pasa drogowego, zjazdu z drogi oraz pobierania optat i kar
pieniOnych;
9) uzgodnieri projektow decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) prowadzenia ewidencji drOg, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz
udostqpniania ich na 2qclanie uprawnionym organom;
11) sporzqdzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu
Dyrektorowi Drog Krajowych i Autostrad;
12) przeprowadzania okresowych kontroli stanu drog i drogowych obiektOw inzynierskich oraz
przepraw promowych, ze szczegolnym uwzglgdnieniem ich wptywu na stan bezpieczeristwa
ruchu drogowego;
13) wykonywania robot interwencyjnych, robot utrzymaniowych i zabezpieczajqcych;
14) przeciwdziatania niszczeniu drOg przez ich u2ytkownikow;
15) wprowadzania ograniczeri lub zamykania drog i drogowych obiekt6w inzynierskich dia ruchu
oraz wyznaczanie objazdow drogami rO2nej kategorii w przypadku wystqpienia
bezporedniego zagro2enia bezpieczeristwa osob lub mienia;
16) dokonywania okresowych pomiarow ruchu drogowego;
17) utrzymywania zieleni przydro2nej, w tynn sadzenia i usuwania drzew oraz krzewOw;
18) przedktadania Zarzqdowi Powiatu propozycji nabywania nieruchomoki pod pasy drogowe
drog publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych
nieruchomoki;

19) przedktadania Zarzqdowi Powiatu propozycji nabywania nieruchomoki innych niz
wymienione w pkt 18 na potrzeby zarzqdzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach
posiadanego do nich prawa;
20) zarzqdzania i utrzymywania kanatow technologicznych i pobierania optat;
21) sktadania o§wiadczeri woli w imieniu Powiatu tosickiego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomokiami na cele budowlane;
22) spraw wynikajqcych z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postqpowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314t.j.);
23) wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kategorii I-III;
24) wydawania zgody i uzgodnienia imprez z wykorzystaniem drogi lub pasa drogowego;
25) naktadania kar pieniginych za przejazd po drodze powiatowej pojazd6w nienormatywnych
bez zezwolenia;
26) udzielania zarnowieri publicznych: powotywania komisji przetargowych, okrelania
przedmiotu zamowienia, organizacji catego procesu zamowienia (wybor trybu,
przygotowanie specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz projektu umowy),
realizacji procesu oraz zawierania umow, nadzoru nad realizacjq i ostatecznego odbioru
zrealizowanego zamowienia;
27) reprezentowania Powiatu, jako osoby prawnej w sprawach dotyczqcych dziatalnoki
regulaminowej jednostki, w tym przed sqdami i organami administracji rzqdowej i
samorzqdowej.
§2
Upowa2nienia, o ktorym mowa w §1, udziela siq na okres 6 miesiqcy, od dnia 15.04.2019 r. do dnia
14.10.2019 r. Upowa2nienie mote by6 cofniqte w ka2clej chwili.
§3
Wykonanie uchwaty powierza siq Dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w tosicach, ul. Wiejska
3, 08-200 tosice.
§4
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjQcia.
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