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UCHWAŁA Nr .QLXXY1/JJ/5O 
ZARZĄDU POWIATU WTWOCKU 
z dnia . 	. 	  

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach 

publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 
a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych 

Na podstawie art. 21 ust. la w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

1. Zarząd Powiatu jako zarządca dróg powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego 
upoważnia Pana Pawła Tomasza Grzybowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku do załatwiania spraw w jego imieniu, w zakresie określonym w przepisach 
ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 
a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

4. Traci moc uchwała Nr XCIV/40/1 5 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy 
o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności do 
wydawania decyzji administracyjnych. 

S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), zarządcą  dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. 

Zarząd Powiatu w Otwocku wykonuje swoje obowiązki wynikające z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych, jednostki organizacyjnej 
utworzonej na podstawie uchwały Nr 19/IV/1999 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
26 stycznia 1999 r. Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą  Nr CXXXIX/54/1 5 Zarządu Powiatu 
w Otwocku z dnia 2 grudnia 2015 r. Regulaminem Organizacyjnym Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku działalnością  tej jednostki organizacyjnej kieruje Dyrektor ZDP. 

W art. 21 ust. ł a ustawy o drogach publicznych zawarto zapis o charakterze 
proceduralnym, umożliwiający upoważnienie konkretnych osób do załatwiania spraw 
w imieniu zarządcy drogi, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. 
Wśród osób wymienionych w tym przepisie znajdują  się  pracownicy jednostki organizacyjnej 
będącej zarządem drogi. 

Każda decyzja administracyjna (postanowienie) oprócz podstawy materialno-prawnej 
winna mieć  podstawę  proceduralną  upoważniającą  organ do wydawania decyzji na rzecz 
określonego podmiotu. W każdej decyzji (postanowieniu) trzeba wymienić  taką  uchwałę  
Zarządu Powiatu. 

Podjęta przez Zarząd Powiatu uchwała będzie umocowaniem tych działań. 

Opracował: 
Zarząd Dróg Powiatowych 


