
 

 

UCHWAŁA NR XXX/258/17 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy - jednostki organizacyjnej 

Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

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

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Ornontowice na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Upoważnia sie Dyrektora Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach - jednostki 

organizacyjnej Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

spraw określonych w art. 6 ust. 7, art. 6b, art. 6o, art. 6qa Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 

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

1) prowadzenie postępowań i 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, 

2) ustalenie w drodze decyzji obowiązków dla właścicieli nieruchomości wobec, których gmina nie prowadzi 

gospodarki odpadami, a właściciele nie podpisali stosownych umów na wywóz odpadów komunalnych, 

3) wykonywanie czynności obejmujących przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy 

w Ornontowicach. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXX/309/13 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22.05.2013 r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy - jednostki organizacyjnej Gminy do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. poz 4006 z dnia 

29.05.2013 r.). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej Uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Tadeusz Zientek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 2466
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