Uchwała nr 1687/283/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2 lipca 2009 roku

w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu - Zastępcy Dyrektora
do spraw zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Katowicach 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 i ust. 1a w związku
z art. 29, art. 29a, art. 36, art. 38 ust. 2 i ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 11, ust. 12, ust. 14a i ust. 14b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 19 z 2007 r., poz. 115
z późniejszymi zmianami)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Machowskiemu - Zastępcy Dyrektora ds zarządzania drogami
i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych:
1. dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdu, lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, odmowy wyrażenia zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, 
2.   związanych z zajęciem pasa drogowego,
3. naliczających kary za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia bądź niezgodnie z warunkami tego zezwolenia, także za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami w nim podanymi,
4.  naliczających opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w art. 29, art. 29a,
art. 36, art. 38 ust. 2 i ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 11, ust. 12, ust. 14a i ust. 14b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.), w tym postanowień o przekazaniu spraw właściwemu organowi, postanowień korygujących oczywiste pomyłki oraz zawiadomień o wszczęciu
lub wznowieniu postępowania administracyjnego w niniejszych sprawach.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.
§ 3
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 1484/80/III/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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