
 

Uchwała Nr  153/557/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 14 listopada 2022 r. 
 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla  Agencji Celnej  „UNICEL” Piotr Uchański,  

ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole.  

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 98 i art. 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

§ 1. Postanawia się upoważnić Agencję Celną „UNICEL” Piotr Uchański, ul. Zielonogórska 4, 45-323 

Opole, NIP: 756-131-82-00, EORI: PL756131820000000 do reprezentowania Powiatu Namysłowskiego 

przed organem celnym i wykonywania działań związanych z dokonaniem obrotu towarowego z zagranicą 

w postaci agregatów prądotwórczych wraz z olejem napędowym przekazywanych  w formie darowizny 

dla  Gminy Jaremcze, ul. Swobody 266, Obł. Iwano Frankiwsk, 78500 Jaremcze. 
 

§ 2. Projekt upoważnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.  
 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Członkowie Zarządu Powiatu  

Namysłowskiego 

 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu  

Namysłowskiego 

Tomasz Wiciak 

 

  

Zbigniew Bratosiewicz 

 

 
Konrad Gęsiarz 

Piotr Lechowicz 

 

  

Andrzej Zielonka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 153/557/2022  

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 14 listopada 2022 r. 
 
……………………., dnia…………….      
         (miejscowość) 

Poz. Rejestru 

UPOWAŻNIENIE 

do działania w formie przedstawicielstwa: bezpośredniego / pośredniego* 

Na podstawie przepisów art. 18 i art. 19 - w związku z art. 5 pkt. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, na podstawie przepisów art. 76, 

77, 79 ustawy z dnia 19 marca 2004r.- Prawo Celne (z dnia 31 października 2016r.- Dz.U. 2016 poz. 1880) oraz na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613 z późn. zm.), 

upoważniam: 

Agencję Celną „UNICEL” Piotr Uchański 

ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole 

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Opola pod numerem 38746, REGON: 

160207441, NIP: 756-131-82-00, EORI: PL756131820000000 oraz zatrudnionym w przedsiębiorstwie pracownikom, 

wpisanym na listę agentów celnych bez względu na rotacje kadrowe, do podejmowania na rzecz: 

 

 

 

 

 

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia) 

 

 

wszelkich czynności i formalności przed organami celnymi przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii 

Europejskiej, w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku akcyzowego w obrocie towarowym z zagranicą oraz 

do rejestracji i aktualizacji danych w systemie PDR, SISC. 

Jednocześnie wyrażam/ nie wyrażam zgody* na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie z art. 77 Ustawy Prawo 

Celne. 

Niniejsze upoważnienie ma charakter: * 

- stały 

- jednorazowy 

- terminowy do dnia ..................................  
(data) 

(podpis upoważniającego) 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia: 

(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej) 

Upoważnienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Agencji Celnej UNICEL, 

udzielającego pełnomocnictwa oraz organu celnego. 
UWAGA: Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN. 
*) niepotrzebne skreślić.  
 


