
ZARZĄDZENIE NR 3a/FK/17 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 20 stycznia 2017 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 2016 r. poz. 1047 i 2255) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) 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”, zmienionego 

zarządzeniem Nr 106/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lipca 2014 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i poboru opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży”:  

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących oraz 

przepisów wewnętrznych, a w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1870 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z 

późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 

z zm.); 

4) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 

z późn. zm.); 

6) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.); 



7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie 

właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 122 z późn. zm.); 

8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru 

zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 645); 

9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 

tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 1305 

z późn. zm.); 

10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1339 z 

późn. zm.); 

11) rozporządzenia Ministra Finansów
 
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2367 z późn. zm.); 

12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania 

i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 975); 

13) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości (Dz. U. poz. 

742); 

14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości 

kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed 

wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 1526); 

15) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie naliczania 

odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą 

być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.); 

16) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375); 

17) zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży; 

18) zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miasta Chełmży.”; 

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Wpłata na poczet opłaty może być dokonywana: 

1) bezpośrednio w kasie Urzędu  



Wpłaty przyjmuje kasjer. Pokwitowania wpłaty do kasy Urzędu wystawiane są w dwóch 

egzemplarzach. Wpłaty księgowane są automatycznie na koncie podatnika za 

pośrednictwem „Programu obsługi kasy” (SIGID). Pracownik księgujący opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje kopię dowodu wpłaty i sprawdza czy 

kwota wpływów dziennych jest zgodna z wydrukiem analitycznym. Wpłacający 

otrzymuje oryginał wpłaty. 

2) za pośrednictwem banku lub poczty 

Każdy podatnik posiada swój indywidualny rachunek bankowy do dokonywania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kontroli wyciągu bankowego do rachunku 

bankowego o numerze 90 9486 0005 0000 2828 2000 0078 („Odpady komunalne”) i 

rachunku bankowego o numerze 29 9486 0005 0000 2828 2000 0109 (Rachunki wirtualne 

- płatności masowe) dokonuje pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego księgujący 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”; 

3) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasady ewidencji na kontach syntetycznych opisano w zarządzeniu Burmistrza 

Miasta Chełmży w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.”. 

  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży oraz Naczelnikowi 

Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

do zarządzenia Nr 3a/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i poboru 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży”. 

 

 

 Zarządzenie jest wydane w celu zaktualizowania „Instrukcji ewidencji i poboru opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Chełmży”. 

 

 


