
 

 

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.  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N6.4131.874.2012.JK8 z dnia 25 lutego 2013 r. do WSA  

we Wrocławiu o stwierdzenie nieważności: § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 6, pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 

12, pkt 13, pkt 14, pkt 15 i pkt 16 uchwały) 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6m, 6o, 6p, art. 6q, art. 6r ust. 1 oraz art. 9n ust. 1, art. 9p, art. 

5 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 

z późn. zm.) oraz art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

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

w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie:  

1) przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa 

w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. 

z 2012 poz. 391),  

2) przyjmowania deklaracji wraz z kopiami umów, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 

r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.);  

3) przyjmowania informacji od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  

1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.);  

4) określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie 

złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji, na zasadach określonych w art. 6o 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 

391);  

5) określania w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na podstawie art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 poz. 391);  
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6) zobowiązywania podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 

lub innych posiadaczy odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów 

oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach,  

o których mowa w art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 391);  

7) wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391) nakazujących wykonanie 

obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym,  

8) dokonywania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), mających na celu:  

a) sprawdzanie terminowości:  

- składania deklaracji,  

- wpłacania zadeklarowanych opłat, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;  

b) stwierdzanie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt a;  

c) ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi 

dokumentami.  

9) w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że 

wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, w zależności od charakteru i zakresu uchybień:  

a) korygowania deklaracji, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości 

zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu opłaty lub wysokości straty w wyniku tej 

korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł,  

b) zwracania się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, 

wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość  

10) uwierzytelniania kopii skorygowanej deklaracji, o której mowa w pkt 9;  

11) doręczania właścicielowi nieruchomości uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz  

z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty 

nadpłaty lub zwrotu opłaty bądź informację o braku takich zmian,  

12) żądania złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwanie do jej złożenia, jeżeli 

deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku,  

13) w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji – wzywania do udzielenia, w wyznaczonym 

terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość 

rzetelności danych w niej zawartych,  

14) dokonywania oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, za zgodą właściciela nieruchomości, 

jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi 

z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości oraz z innych dokumentów potwierdzających 

poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe,  

15) wyznaczania nowego terminu przeprowadzenia oględzin, w razie nieudostępnienia lokalu mieszkalnego 

w uzgodnionym terminie,  

16) sporządzania protokołu przeprowadzonych oględzin.  

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umocowanie do prowadzenia postępowań 

administracyjnych w sprawach wymienionych w ust. 1, a w tym do wydawania przewidzianych przywołanymi 

w ust. 1 przepisami prawa decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku 

prowadzonych postępowań.  
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§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na okres powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie obowiązkowych zadań 

własnych Gminy Miejskiej Lubin w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.  

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Górzyński 
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