
ZARZĄDZENIE  NR  128/GKM/21 

        BURMISTRZA  MIASTA CHEŁMŻY 

            z dnia 27 października 2021 r. 
 

 

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Chełmży powołanego w celu 

przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  9 sierpnia   

2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. 

poz.1143) zarządzam, co następuje: 

 

 §1.  Z dniem 29 października 2021 r. rozwiązuję Gminne Biuro Spisowe działające   

w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2, które powołane zostało w celu przeprowadzenia 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 

 

§2. Członkowie Gminnego Biura Spisowego, dla przeprowadzenia Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, realizowali obowiązki i wykonywali zadania 

wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i 

mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143), jej aktów wykonawczych oraz innych 

dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia spisu. 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam  Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 

 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 

 

Burmistrz Miasta 

(-) Jerzy Czerwiński 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 128/GKM/21 Burmistrza Miasta Chełmży    

z dnia 27 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego   

w Chełmży powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności  i Mieszkań w 2021 roku. 

 

 Na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności   i 

mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) rozwiązuje się Gminne Biuro Spisowe         w 

Chełmży, powołane w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności   

i Mieszkań w 2021 roku. 

Stosownie do art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) gminny komisarz 

spisowy utworzył gminne biuro spisowe – w drodze zarządzenia, określając skład    

i organizację pracy danego biura spisowego, mając na względzie konieczność zapewnienia 

prawidłowego i sprawnego wykonania prac spisowych.  

 W związku z faktem, iż Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku 

został zakończony, a pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Chełmży przy Urzędzie 

Miasta Chełmży wykonali zadania wynikające z przepisów prawa, decyzję o rozwiązaniu GBS 

w Chełmży należy uznać za uzasadnioną. 
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