
 

 

UCHWAŁA NR X/64/19 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6q ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących: 

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) zapewnienia przez właściciela nieruchomości utrzymania czystości i porządku w zakresie dotyczącym 

odpadów komunalnych. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) sprawy z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.1)) dotyczące: 

a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przede wszystkim określone w art. 6k ust. 4b, 

art. 6ka ust. 3, art. 6m ust. 2a oraz art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, 

b) odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wbrew obowiązkowi nie zawarli umów na odbiór odpadów 

z nieruchomości - art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, 

c) wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

2) sprawy z zakresu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

z późn. zm.2)) dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za odbieranie odpadów 
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komunalnych, w zakresie w jakim mają zastosowanie do nich przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, a obejmujące w szczególności: 

a) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań, 

b) nadpłaty, 

c) prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, 

d) prowadzenie kontroli; 

3) podejmowanie czynności sprawdzających na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa  w związku z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

4) zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat 

za odbieranie odpadów komunalnych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1438, 1495, 1501, 1553 i 1579) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 

i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1309); 

5) prowadzenie kontroli w zakresie wykonania obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych 

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

6) dokonywanie oględzin nieruchomości, o których mowa w art. 6k ust. 4b pkt 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

7) wykonywanie w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

uprawnień i obowiązków wierzyciela, w tym wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, 

w zakresie dotyczącym należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat  

za odbieranie odpadów komunalnych; 

8) prowadzenia postępowań i podejmowanie innych czynności niewymienionych w pkt 1 – 7, a pozostających 

z nimi w związku i mających za przedmiot: 

a) składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) uprawnienia i obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, 

c) obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące zapewnienia utrzymania czystości i porządku w zakresie 

dotyczącym odpadów komunalnych, 

d) pobór i dochodzenie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat  

za odbieranie odpadów komunalnych. 

§ 2. Tracą moc: 

1) uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1405); 

2) uchwała nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015r. poz. 2217). 

 

 

 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 

1556, 1649, 1655 i 1667. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

B. Potocka 
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