
 

Zarządzenie Nr 72/2021  

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 17 września 2021 r.  

 w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania zaświadczeń i podpisywania innych  

dokumentów w imieniu Wójta Gminy Lichnowy  

 

Na podstawie art.143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2021 

r., poz.1540), art.53 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 

r., poz.305 ze zm.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.735), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji 

 i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( t.j. Dz.U.  z 2020 r., 

poz.2296)  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Upoważniam Panią Katarzynę Brzezińską inspektora ds. gospodarki przestrzennej, ochrony 

środowiska i rolnictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Lichnowy do 

wydawania i podpisywania w moim imieniu następujących dokumentów: 

a) zaświadczeń potwierdzających określone fakty lub stan prawny, dotyczące przede wszystkim 

spraw z zakresu ochrony środowiska lub rolnictwa, wynikających z dokumentów będących  

w zasobach stanowiska pracy, 

b) zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

c) zaświadczeń, protokołów, adnotacji urzędowych, zawiadomień, wezwań, informacji i innych 

pism w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

d) wezwań, protokołów, adnotacji urzędowych, zawiadomień oraz innych pism w sprawach 

przestrzegania postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Lichnowy. 

2. Upoważniam Panią Katarzynę Brzezińską inspektora ds. gospodarki przestrzennej, ochrony 

środowiska i rolnictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Lichnowy do 

wystawiania i podpisywania w moim imieniu faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz not 

korygujących, jak również duplikatów wcześniej wystawionych faktur, w tym faktur korygujących  

i not korygujących w granicach zakresu czynności obowiązującego na zajmowanym stanowisku,  

a także w przypadku powierzenia na czas określony dodatkowych zadań, z którymi wiąże się taki 

obowiązek, 

3.   Upoważniam Panią Katarzynę Brzezińską inspektora ds. gospodarki przestrzennej, ochrony   

środowiska i rolnictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Lichnowy do obsługi 

systemu teleinformatycznego CEIDG ( „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej”), a w szczególności do udostępniania w systemie CEIDG na podstawie art.44 ust.3 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U. z 2020 r., poz. 2296) informacji wskazanych w art. 44 

ust.1 cytowanej ustawy o przedsiębiorcach i innych podmiotach.  

4. Upoważniam Panią Katarzynę Brzezińską inspektora ds. gospodarki przestrzennej, ochrony   

środowiska i rolnictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Lichnowy do 

udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, poza wydawaniem w tych 

sprawach decyzji administracyjnych.  



 

 

 

§ 2. 

Upoważnień wskazanych w § 1  niniejszego zarządzenia udzielam się na czas nieokreślony, 

 z możliwością ich odwołania lub zmiany. Upoważnienia wygasają w razie przeniesienia na inne 

stanowisko lub ustania stosunku pracy.  

§ 3. 

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lichnowy do obsługi systemu CEIDG, Zarządzenie  

Nr 2/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu 

Gminy Lichnowy, Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie 

upoważnienia pracownika do wydawania zaświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta.  

 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lichnowy.  

 

§ 5. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


