
Uchwała Nr 782/153/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 maja 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie 

ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na rzecz Województwa 

Mazowieckiego w związku z umieszczaniem urządzeń służących utrzymaniu dróg 

wojewódzkich na nieruchomości osób trzecich, których posadowienie jest konieczne  

dla prawidłowego funkcjonowania drogi  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 19  

ust. 2 pkt 2, art. 20 pkt 4 i art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.1)) oraz § 86 ust. 4 Statutu Województwa 

Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4385) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 843/52/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie ustanawiania służebności 

przesyłu oraz służebności gruntowych na rzecz Województwa Mazowieckiego w związku 

z umieszczaniem urządzeń służących utrzymaniu dróg wojewódzkich na nieruchomości osób 

trzecich, których posadowienie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania drogi,  

w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Zbigniewa Ostrowskiego – Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Warszawie;”; 

2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) Katarzynę Lalak - Mierzejewską – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Dróg  

i Mostów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;”; 

3) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Danutę Stefaniak – Dyrektora Rejonu Drogowego Ostrołęka Mazowieckiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie;”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870, 1336, 1830, 1890 

 i 2281. 


