ZARZĄDZENIE NR 328/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publiczej
Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1,
art. 99 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 102, art. 103 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 670) zarządza się, co następuje:
§ 1. Upoważniam Pana Piotra Stencela – Podinspektora Biura Komunikacji Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu do:
1) wydawania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem,
2) wydawania międzynarodowego prawa jazdy,
3) dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia
okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
4) wydawania decyzji w sprawie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji,
5) wydawania decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie,
6) wydawania decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
7) wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
8) wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
9) wydawania decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które
spowodowały jego cofnięcie,
10) wydania decyzji o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
11) wydawania decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii.
§ 2. Upoważnienie jest ważne do odwołania, nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji Podinspektora Biura
Komunikacji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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