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Poz. 2217

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.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art.6q, art.6r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), oraz art. 67a i art. 272 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r, poz. 749 z późn. zm.)
oraz Uchwały nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie obowiązkowego zadania
własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin, uchwala się,
co następuje :
§ 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 przedmiocie
przygotowywania decyzji uznaniowych w zakresie odraczania terminów płatności, rozłożenia zapłaty na raty,
umorzenia oraz prowadzenia ich ewidencji.
§ 2. Upoważnienie, 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

