
Uchwała Nr 124/459/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 9 lutego 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania  

w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących 

pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych przy zabytkach 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zmianami) oraz art. 98 i art. 99 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmianami), 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Wandzie Wolfram, prowadzącej działalność 

gospodarcza pod firmą  Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Wanda Wolfram,  

ul. Sztabowa 18/6, 53-327 Wrocław (NIP: 8941202734, REGON: 932548191) oraz Jackowi 

Wolframowi pełnomocnikowi firmy, do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego  

o uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na prowadzenie prac 

archeologicznych przy zabytkach, związanych z realizacją projektu „Ochrona,  promocja  

i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, 

promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji  

i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa 

kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, w zakresie: 

1) remontu konserwatorskiego odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 

na działce nr 913, 

2) renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej 8 na 

działce nr 916/7 i 917/1. 
 

§ 2. 1. Pełnomocnictwa udziela się na okres realizacji inwestycji.  

2. Pełnomocnictwo obejmuje występowanie o wszelkie niezbędne uzgodnienia i uzyskanie 

decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych jak 

również inne działania związane z tymi pracami. 

3. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     

www.bip.namyslow.pl.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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ZARZĄD POWIATU 

NAMYSŁOWSKIEGO 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 124/459/2018  

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 19 lutego 2018 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego niniejszym udziela pełnomocnictwa Pani Wandzie 

Wolfram prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą  Pracownia Archeologiczno-

Konserwatorska Wanda Wolfram, ul. Sztabowa 18/6, 53-327 Wrocław (NIP: 8941202734, 

REGON: 932548191) oraz Jackowi Wolframowi pełnomocnikowi firmy, legitymującemu się 

dowodem osobistym nr ATA 742758, do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego 

o uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na prowadzenie prac 

archeologicznych przy zabytkach, związanych z realizacją projektu „Ochrona,  promocja  

i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, 

promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji  

i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa 

kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, w zakresie: 

1) remontu konserwatorskiego odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 

na działce nr 913, 

2) renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej 8 na 

działce nr 916/7 i 917/1.  

Pełnomocnictwa udziela się na okres realizacji w/w inwestycji. 

Pełnomocnictwo obejmuje występowanie o wszelkie niezbędne uzgodnienia   

i uzyskania pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych jak również inne działania 

związane z tymi pracami. 

Koszty wynikające z powyższego działania ponoszą Pełnomocnicy. 

  

 


