
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 40/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pani  Izabeli  Różyło  –  pracownika  referatu
ds.  udostępniania  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  w   Wydziale
Geodezji Urzędu Miasta Lublin, do załatwiania spraw w zakresie udostępniania
materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie  art. 6a ust. 1 pkt. 2 lit. b i ust. 3a, art. 7d pkt 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz
z 2018 r. poz. 650 i 1669) w zwiazku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349
i 1432) oraz § 22 ust. 1 i § 25 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia  24  lutego 2011 r.  w sprawie  nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  22  listopada
2018 r.)  – działając na wniosek Geodety Miejskiego –  zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Panią  Izabelę  Różyło –  pracownika referatu  ds.  udostępniania
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji  Urzędu Miasta Lublin
do załatwiania w moim imieniu spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz.  2096),  związanych  z  prowadzeniem  powiatowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego w zakresie:

1) wystawiania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty;

2) wydawania i podpisywania licencji;

3) udostępniania materiałów z zasobu.

§ 2

Upoważnienia  udzielam  na  czas  zatrudnienia  w  referacie  ds.  udostępniania
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji  Urzędu Miasta  Lublin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

              (-) dr Krzysztof Żuk
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Prezydent Miasta Lublin

  Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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