
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 73/12/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pana  Michała  Śmigielskiego  –  kierownika  referatu
podatku  od  środków  transportowych,  opłat  lokalnych  i  opłaty  skarbowej
w Wydziale Podatków do wydawania decyzji i postanowień, podpisywania pism
i dokumentów oraz poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów

Na podstawie art. 143 § 1, § 1a i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122 i 2123), art. 33 ust. 3 i art. 39
ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U.  z  2020 r.
poz.  713  i  1378)  oraz  § 22  ust.  4,  §  25  ust.  1  i  §  28  ust.  7  Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia
nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Pana  Michała  Śmigielskiego –  kierownika  referatu  podatku
od  środków  transportowych,  opłat  lokalnych  i  opłaty  skarbowej  w Wydziale
Podatków do:

1) wydawania  w  moim  imieniu,  w  sprawach  dotyczących  podatku  od  środków
transportowych:

a) decyzji określających i zmieniających wysokość zobowiązania podatkowego
do kwoty nie przekraczającej 10.000 zł,

b) postanowień  nierozstrzygających  o  istocie  sprawy,  wezwań  i  zawiadomień
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

2) wydawania w moim imieniu, w sprawach dotyczących opłaty skarbowej: 

a) decyzji określających wysokość zwrotu oraz odmawiających zwrotu do kwoty
nie przekraczającej 2.000 zł,

b) decyzji  określających  wysokość  nadpłaty  do  kwoty  nie  przekraczającej
2.000 zł,

c) decyzji określających wysokość zobowiązana podatkowego,

d) postanowień  nierozstrzygających  o  istocie  sprawy,  wezwań  i  zawiadomień
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

3) podpisywania w moim imieniu:

a) pism  kierowanych  do  organów  samorządowych  o  przekazanie  informacji
i  dokumentów  niezbędnych  do  ustalenia  zobowiązania  podatkowego
w zakresie podatku od środków transportowych,
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b) pism kierowanych do organów administracji publicznej i samorządowej oraz
państwowych  i  samorządowych  jednostek  organizacyjnych  o  przekazanie
dokumentów  i  informacji  dotyczących  prowadzonych  postępowań  w  celu
ustalenia zasadności zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej;

4) uwierzytelniania  kopii  skorygowanej  deklaracji  podatkowej  na  podatek
od środków transportowych;

5) poświadczania  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów  wytwarzanych
w Wydziale  Podatków  oraz  dokumentów,  o  których  mowa  w art.  138e  §  4,
art.  178  §  3  i  art.  194a  §  1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Ordynacja
podatkowa.

§ 2

Upoważniam  Pana  Michała  Śmigielskiego  –  kierownika  referatu  podatku
od środków transportowych, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Podatków
do  podpisywania  dokumentów  w  formie  elektronicznej  wymienionych  w  § 1
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 3

Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia na stanowisku kierownika referatu
podatku od środków transportowych, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale
Podatków.                                   

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 222/7/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 lipca
2017 r. w sprawie upoważnienia Pana Michała Śmigielskiego – kierownika referatu
podatku od środków transportowych, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale
Podatków  do  wydawania  decyzji,  postanowień  i  zaświadczeń  w  indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisywania pism i dokumentów oraz
poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                               Prezydent Miasta Lublin

                                                                  (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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