
UCHWAŁA NR 107/XXXVI/2013
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia  Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zm.), 
art. 6 ust.7,  art. 9n ust. 1, art. 9p, art. 5 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.), 

Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie: 

1) 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 ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2013.1399 j.t.), 

2) naliczanie kar pieniężnych na podstawie art.9 zb w związku z art.9x ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.), 

3) wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.); 

4) sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

5) wydawania decyzji na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.), w której ustali: 

- obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych; 

- wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, określonych przez Radę Gminy; 

- terminy uiszczania opłat; 

- sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia. 

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. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Warzecha
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