
  ZARZĄDZENIE NR 34/FK/20 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 18 lutego 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad dokonywania płatności 

należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie miasto Chełmża 

oraz w jej jednostkach organizacyjnych odnośnie podzielonej płatności od dnia 18 lutego 2020 

roku   

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 108a – 108b ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 33/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia nowych zasad dokonywania płatności należności z otrzymanych faktur z 

wykazanym podatkiem VAT w gminie miasto Chełmża oraz w jej jednostkach organizacyjnych 

odnośnie podzielonej płatności od dnia 18 lutego 2020 roku: 

1) w § 6 dodaje się ust. 8 o treści: 

„8. W przypadku umów zawartych przez gminę miasto Chełmża oraz jej jednostki 

organizacyjne przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia (a obowiązujących nadal), 

winny zostać one uzupełnione w formie aneksu o zapisy wynikające z § 6 ust. 1 niniejszego 

zarządzenia.”; 

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom/kierownikom 

jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do zarządzenia Nr 34/FK/20 

Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 18 lutego 2020 r. 

 

 

………………………., dnia …………… 

 

………………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy, NIP) 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 
1. Rozliczenia płatności wynikających z umowy/zlecenia nr ……………. z dnia ………… będą 

odbywać się za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności. 

2. Oświadczam, że numer rachunku bankowego ……………………………………... (podać 

numer rachunku bankowego) wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją 

umowy/ zlecenia nr ………………….. z dnia ………………….. należy do firmy 

………………………………………………………….. (nazwa firmy) i został dla niego 

utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz że 

znajduje się on w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na tzw. Białej Liście Podatników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2020 r. poz. 106). 

3. Zobowiązuję się do poinformowania gminę miasto Chełmża, w formie pisemnej, o każdej 

zmianie ww. rachunku bankowego, w terminie 7 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania 

płatności przez gminę miasto Chełmża. 

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………. 
                                                                                                                        (podpis i pieczątka firmy) 

 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 34/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad dokonywania płatności należności z 

otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie miasto Chełmża oraz w jej 

jednostkach organizacyjnych odnośnie podzielonej płatności od dnia 18 lutego 2020 roku   

 

         Zarządzenie jest wydane w celu zaktualizowania zasad dokonywania płatności należności z 

otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie miasto Chełmża oraz w jej 

jednostkach organizacyjnych odnośnie podzielonej płatności od dnia 18 lutego 2020 roku. 

 

           

         

   

 

         


