Zarządzenie Nr 367/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2019r.
w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności zarządcy drogi
Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) i art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) i art. 268 a ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r.
poz. 2096 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Upoważniam Pana Macieja Kleczkowskiego Wiceprezydenta Miasta Ostrołęki do
załatwiania w moim imieniu następujących spraw:
1/

wydawania zezwoleń i zgód na podstawie art. 29, art. 39, art. 40 i art. 43 ustawy
o drogach publicznych,

2/

wydawania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w drogach
publicznych w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych,

3/

uzgadniania projektów budowlanych dla urządzeń i obiektów lokalizowanych
w pasach drogowych,

4/

dokonywanie uzgodnień na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

5/

dokonywanie uzgodnień na lokalizację urządzeń technicznych nie związanych
z funkcjonowaniem dróg,

6/

realizacji zadań z zakresu utrzymania nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

7/

wprowadzenia ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla
ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi i mienia,

8/

realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu,

9/

realizacji zadań z zakresu ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

10/

zawierania umów z inwestorami prywatnymi na przebudowę/budowę układu
komunikacyjnego w pasach drogowych na podstawie art. 16 i 22 ustawy o drogach
publicznych,

11/

składania wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

12/

uzyskania zezwolenia:
a) na usuwanie drzew i krzewów znajdujących się w pasach drogowych dróg
krajowych i wojewódzkich położonych na terenie Miasta Ostrołęki,
b) na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, zgodnie z ustawą
Prawo o ruchu drogowym,

c) na wjazd pojazdów o tonażu wyższym niż dopuszczono w obowiązującej
organizacji ruchu,
13/

wyrażenia zgody dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na przejazd
pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym.
§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 160/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2019r.
w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności zarządcy drogi.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA
Łukasz Kulik

