
UCHWAŁA NR 1117/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw w imieniu 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 1087, 471 i 2338 oraz z 2019 r. poz. 2020) 
oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 1086, 471, 782 i 1378 
oraz z 2021 r. poz. 11) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298 oraz z 2021 r. poz. 54) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Zbigniewa Burzyńskiego - Naczelnika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi 
do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego następujących spraw:

1) uzgadniania:
a) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
art. 17 pkt 6 lit. b tir. 1 i 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 
1086, 471,782, 1378 oraz z 2021 r. poz. 11);

b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji 
o warunkach zabudowy na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 60 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

c) zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, 
w szczególności polegających na budowie obiektu budowlanego 
lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia 
do drogi ruchu drogowego spowodowanego tymi zmianami na podstawie 
art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 1087, 471 i 2338 oraz z 2019 r. poz. 2020);

2) wydawania:
a) decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych;



b) opinii w sprawie wniosków zarządcy dróg o zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowych - w trybie art. 1 Ib ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 1363 i 471).

2. Upoważnienie  udzielane jest na czas nieokreślony (do odwołania) z tym, że nie 
dłużej niż na czas pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 1921/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi 
do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz


