
UCHWAŁA Nr 386/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 4 października 2017 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.1) oraz art. 95, 96, 98 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.2),  uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Janowi Jaczunowi. 

 

§ 2. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

  Starosta Toruński 

 

  Mirosław Graczyk 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 

2017 r. poz. 730 i poz. 935. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 933 i poz. 1132. 



Załącznik  

do uchwały Nr 386/2017 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 4 października 2017 r. 

 

 

OR.0027.21.2017 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z poźn. zm.) oraz art. 228 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), 

uchwałą Nr 386/2017 z dnia 4 października 2017 r. 

 

u d z i e l a 

 

 

pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Janowi Jaczunowi, zam. 87-100 Toruń, ul. gen. Bema 

12/1 reprezentującemu firmę  Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, 

Zbigniew Dorau, 87-100 Toruń, ul. gen. Bema 12/1 do wykonywania wszystkich czynności 

formalno-prawnych oraz występowania w imieniu inwestora przy wszelkich uzgodnieniach 

dot. projektowanej inwestycji pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629C 

Trzebcz Szlachecki – Głuchowo na odc. Windak – Głuchowo do Szkoły w Głuchowie o dł. 

0,820 km”. 

 

Pełnomocnictwa udziela się do czasu uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

 
 


