
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 126/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 1 października 2018 roku 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej, w tym podpisywania zaświadczeń i upomnień 

Na podstawie art. art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 994 z póź. zm.
1
) w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póź. zm.
2
), art. 143 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z poź.zm 
3
) zarządza się, co 

następuje: 

  

§ 1. Upoważnia się Panią Beatę Przybysz – głównego specjalistę ds. podatków, do 

załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z 

prawem wydawania  postanowień i zaświadczeń. 

 

§ 2. Upoważnia się Panią Beatę Przybysz do: 

1) załatwiania w imieniu Burmistrza Karczewa wszystkich spraw, do których mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w tym do wydawania 

postanowień i zaświadczeń; 

2) załatwiania w imieniu Burmistrza Karczewa wszystkich spraw w zakresie podatków i opłat 

lokalnych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 

3) załatwiania w imieniu Burmistrza Karczewa wszystkich spraw administracyjnych, do których 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym 

wydawania postanowień i zaświadczeń. 

§ 3. Niniejsze upoważnienie obejmuje następujące sprawy pozostające we właściwości i 

należące do Burmistrza Karczewa z zakresu: 

1) wymiaru podatków i opłat, w tym w szczególności: 

a) podatku w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 

b) podatku rolnego, 

c) podatku leśnego, 

d) podatku od nieruchomości, 

e) podatku od środków transportowych, 

f) podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy stanowiących dochód Gminy, 

g) opłat lokalnych, 

h) zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej; 

2) upomnień, tytułów wykonawczych i wezwań do zapłaty; 

3) wydawania i podpisywania zaświadczeń: 

a) o wielkości gospodarstwa rolnego oraz innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw 

rolnych i nieruchomości, 

b) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych, 

c) zaświadczeń i informacji związanych z pomocą publiczną. 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 149, poz. 650 oraz poz. 1544. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2491, poz. 650, poz. 723, poz. 1000, 

poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1544 oraz poz. 1693. 



§ 4. Upoważnienia, o których mowa wyżej, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono 

jednak z chwilą cofnięcia (odwołania) upoważnienia, odwołania ze stanowiska i zaprzestana 

pełnienia funkcji  albo rozwiązania stosunku pracy. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 

 


