ZARZĄDZENIE NR 106/FK/14
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 23 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i poboru opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży”.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r.
poz. 379 i 911) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 124/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21
listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i poboru opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży”:
1) w Rozdziale I Przepisy ogólne w § 1 ust. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru
zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 645),
8b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów
tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 650),
8c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu
postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu
oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości (Dz. U. poz. 653),
8d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia
wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz. U. poz. 654),
8e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 655),
8f) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656),

8g) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu
ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 668),
8h) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości
(Dz. U. poz. 742),”;
2) w Rozdziale III Obsługa kasowa oraz wpłaty za pośrednictwem banku w § 10 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
„3. Do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zastosowanie art. 54 § 1 pkt
5 ustawy Ordynacja podatkowa odnoszący się do nienaliczania odsetek, jeżeli ich wartość nie
przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez „operatora” w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki jako poleconej.”;
3) w Rozdziale IV Windykacja należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w §
11 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Upomnienia wystawia pracownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi w terminie
nieprzekraczającym 30 dni po upływie terminu płatności, w przypadku gdy łączna wysokość
należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności
pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres do upływu
terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.
5. Jeżeli zaległości objęte upomnieniem nie zostały w całości zapłacone, pracownik ds.
gospodarki odpadami komunalnymi na kwoty zaległe sporządza tytuły wykonawcze, w
terminie nie późniejszym niż po upływie 45 dni od dnia doręczenia upomnienia, w przypadku
gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w
terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy
okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy, za
wyjątkiem ust. 6.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży oraz Naczelnikowi
Wydziału Gospodarki Miejskiej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 106/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lipca 2014 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i poboru
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży”.
W związku z uchwałą nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S. A. z dnia 17 stycznia
2014 r. uległa zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Z
kolei zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli
wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. W związku z możliwością zmiany
w przyszłości w/w opłaty w „Instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży” wykreśla się zapis kwotowy i
zastępuje go ogólnym zapisem.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137
poz. 1541) utraciło moc:
1) z dniem 21 maja 2014 r. w części dotyczącej wzoru zarządzenia zabezpieczenia - zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru
zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 645);
2) z dniem 21 maja 2014 r. w części dotyczącej wzorów tytułów wykonawczych - zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów
wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 650);
3) z dniem 21 maja 2014 r. w części dotyczącej trybu postępowania przy sprzedaży zajętych
ruchomości
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przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości - zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży
zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży
niektórych ruchomości (Dz. U. poz. 653);
4) z dniem 21 maja 2014 r. w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia biegłego
skarbowego - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w
sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz. U. poz. 654);
5) z dniem 21 maja 2014 r. w części dotyczącej określenia wzorów dokumentów
stosowanych w egzekucji należności pieniężnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w
egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 655);
6) z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu
czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656),
tj. 21 maja 2014 r., z wyjątkami określonymi w § 21 - z dniem 7 listopada 2014 r. w części dotyczącej trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy
podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych;
7) z dniem 22 maja 2014 r. w części dotyczącej sposobu ustalania i dokumentowania
wydatków egzekucyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 maja
2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U.
poz. 668);
8) z dniem 5 czerwca 2014 r. w części dotyczącej sposobu przeprowadzenia opisu i
oszacowania wartości nieruchomości - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i
oszacowania wartości nieruchomości (Dz. U. poz. 742).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu
postępowania
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zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656) wprowadziło
zapis, że upomnienia doręcza się i tytuły wykonawcze wystawia się w przypadku gdy łączna
wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie
należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres do
upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.
Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmiany zapisów w zarządzeniu w
sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży”.

