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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 30 grudnia 1998 r. 

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad tworzenia delegatur urzędu wojewódzkiego. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reform'ujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872 i Nr 162, poz.1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W miastach nie będących siedzibą wojewody 
mogą być tworzone delegatury urzędu wojewódzkie
go, o których mowa wart. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o administracji rządowej w wojewódz
twie (Dz. U. Nr 91, poz. 577), w celu usprawnienia dzia
łania wojewódzkich organów zespolonej administracji 
rządowej, na obszarze całego województwa lub jego 
części, a w szczególności dla: 

1) prowadzenia czynności wyjaśniających w postępo
waniu administracyjnym i nadzorczym, pomiaro
wych lub ewidencyjnych, a takźe inspekcyjnych 
i kontrolnych określonych w ustawach oraz w in
nych okolicznościach wymagających złożenia wy
jaśnienia lub oświadczenia, 

2) wydawania dokumentów urzędowyr;h, w tym pod
jętych decyzji administracyjnych i przygotowanych 
zaświadczeń oraz ich odpisów, a także dokonywa
nia poświadczeń, 

3) wykonywania czynności związanych z bieżącym za
rządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu 
Państwa, 

4) przyjmowania korespondencji urzędowej. 

§ 2. 1. Delegatury, o których mowa w § 1, tworzy się 
jako: 

1) ośrodek zamiejscowy urzędu wojewódzkiego, kiero
wany przez dyrektora wydziału albo zastępcę dyrek
tora wydziału lub innej równorzędnej komórki orga
nizacyjnej urzędu wojewódzkiego, składający się 

z wydziału, wydziałów lub innych równorzędnych 
komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego 

- jeżeli w mieście będącym siedzibą wojewody nie 
przewiduje się tego wydziału, wydziałów lub innych 
równorzędnych komórek organizacyjnych, 

2) placówkę zamiejscową urzędu wojewódzkiego, kie
rowaną przez kierownika lub zastępcę kierownika 
części wydziału lub części innej równorzędnej ko
mórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, skła
dającą się z części wydziału, wydziałów lub części 
innych równorzędnych komórek organizacyjnych 
urzędu wojewódzkiego - jeżeli w mieście będą
cym siedzibą wojewody przewiduje się ten wy
dział, wydziały lub inne równorzędne komórki or
ganizacyjne. 

2. Laboratoria, ośrodki badawcze, ośrodki szkole
niowe i inne jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, podległe lub podporządkowane 
wojewodzie, zlokalizowane poza miastem będącym 
siedzibą wojewody, nie wchodzą w skład delegatur, 
chyba że zapewniają obsługę komórek organizacyj
nych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Wojewoda określa terytorialny zasięg działania 
delegatury urzędu wojewódzkiego w przypadku, o któ
rym mowa w ust. 1 pkt 2. 

§ 3. 1. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego 
określa zakres obowiązków i czynności osób, o których 
mowa w § 2 ust. 1, wynikających z kierowania delega
turą urzędu wojewódzkiego. 

2. Obsługę administracyjno-techniczną delegatur 
urzędu wojewódzkiego zapewnia urząd wojewódzki. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn ia 1999 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
I 

z dnia 22 grudnia 1998 r. 

w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, 
poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, 
Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych nadaje 
się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Transportu i bospodarki Morskiej: T. Syryjczyk 


