Zarzltdzenie Nr. 0050. ')'3 b .2013
Burmistrza Toszka
z dnia 15 Iistopada 2013

w sprawie: okreslenia zasad wykonywania przez inkasentow czynnosci w zakresi e inkasa
op/Ilty za gospodarowanie odpadami komunainymi przez wtascic iei i nieruchomosci no terenie Gm iny

Na podstawie art.30 ust. I ustawy z dnia 8 marea 1990r.
r. 594 z pMn.zm .)

0

samorz'l.dzie gminnym (Dz.U. z 20l3r

z a rzll d zarn
§1
OkreSlic zasady wykonywania przez inkasent6w czynnosci inkasa oplaty za gospo<iaro\\'anie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek , zgodnie z zal'l.cznikiem d() IlllliejS7l::g')
zarz'l.dzenia
§2

Wykonanie zarz'l.dzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Podatkow i Oplat Lokain) eh

§3
Zarz'l.dzenie wehodzi w zyeie z dniem podj"cia

RACOA I:RAWNY

·I~~

m;:;:::;;.i ~O/'ki

Zal1(cznik do Zarz1(dzenia

NrQQ5:U.?l%dQl) Burmi strza Toszkn
z dnia. A. 5..4'il1 Qr~.0: 9.-.J.c'J.~. •

ZASADY W 'KONYWANLA PRZEZ INKASENTOW CZYNNOSCl W ZAKRESIE
INKASA OPLATY ZA GOSPODAROWA IE ODPADAl\U KOMlI ALNYMJ NA
TERENIE GM INY

I . Realizacja czynnosc i inkasenta oplaty nast\,puje na podstawie kwitariuszy przychodowych
K- I 03, kt6re inkasent zobowi1(zany jest pobrac w kasie Urz«du Miejskiego w Toszku na
czas trwania poboru raty oplaty za gospodaro wanie odpadami kOlIlUnalllynli

2. lnkasent oplaty zobowi1(Zany jest do :
- odbioru kwitariuszy przychodowyeh K-I 03 w kasie Urz<;,du Miejskiego w Toszku w
terminie najwczesni ej 5 dni przed wyznaezon1( rat1( oplaty
- \Nplacania zainkasowanyeh kwot na rachunek bankowy zwany "gospodarowanie
odpadami komunalnymi "
- rozliczenia zainkasowanych oplat
- rozliczenia, zwrotu kwitariu szy przyehodowych K-l 03 w kasie

Urz~ d u

Miejskiego

w Toszku w terminie najp6zniej 2 dni od dnia przypadaj1(cego na temlin pobon! raty

oplat~

- scislego przestrzegan ia tajemnicy skarbowej oraz ochrony danyeh osobowych.
W przypadku , gdy tennin wplaty zainkasowanych kwot przypada na dzie n wolny od
praey, terminem wplaty jest pierwszy roboezy dzieti. przypadaj<tcy po dniu wc>lnym .
3. Inkasent oplaty przed oddaniem kwitariusza przychodowego K-I 03 do kasv
zobowi1(zany jest do rozliczenia zainkasowanych kwot oplaty.

ULO,!t1U

Rozliczenie nast«puje poprzez:
J) sporz1(dzenie przez inkasenta oplaty- zestawienia zawieraj1(cego wykaz wplal, w klc'lrym
inkasent wyszczeg61ni a wszystkie zainkasowane przez niego kwoty oplaly. wskazujac m in..
- numer kwitu kwitariusza przychodowego K-J 03 ( w kolumnie Nr konta).
· czy dokonana przez wlaseiciela nieruchomosc i wplata jest naletnosci1( biei<\c&, czy to
zalegl1\,
- wysokosc pobranych odsetek za zwlok« w przypadku zaplaty naleznosci zaleglej.
· kwot« pobranyeh koszt6w egzekucyjnych w przypadku, gdy takie koszty w),st'tPi lv,
· og61em kwot\, oplat wplacon<t przez wlase iciela nieruchomosci (naleznosc + ~,dsetki ...
koszty egzekucyjne),
sum~

zainkasowanych kwot zawal1ych w zestawieniu .

Do poszczegolnych zestawiefl jednostkowych, illkasent SPorzildza jedno zestllwienie
zbiorcze, w ktorym wyszczeg6lnia og61ne kwoty zainkasowanych oplat, na j akil: opiewfl
zestawienie jednostkowe i dokonuje podsumowania, tj. wskazania og6Jnej k 'oty
zairtkasowanych przez niego oplat w okresie na jaki przypada rata.
2) dostarczanie pracownikowi Referatu Podatk6w i Oplat Lokalnych spolZ<\&onego w, k1UU
opiat wraz z kwitariuszami przychodowymi K-103 , w celu uzgodllienia ilosci
wykorzystanych kwit6w kwitariusza przychodowego K-103 z ilosciil wyszczeg6lniull'1. "
wykazie opla!.

4. Wynagrodzenie nalezne inkasentowi oplaty za gospodarowanie odpadami komunall1ymi
oblicza pracownik Referatu Podatk6w i Oplat Lokalnych zgodnie z Uchwal!\, Rad)
Miejskiej w Toszku, okresJajilcej wysokose wynagrodzenia za inkaso.

5. Wynagrodzenie nalezne irtkasentowi oplaty za gospodarowanie odpadami komllnalnymi
wyplacane jest w terminie do 14 dnia nast~pnego miesiilca kalendarzowego, za kt6rv
dokonano wpiaty zainkasowanej oplaty.
6. Wyplata wynagrodzeni a naleznego inkasentom
- pieni~znej, tj. wyplata got6wki w kasie

n at~puje

Urz~du

w formie:

Miejskiego w Toszk u

lub
- przekazu na rachunek bartkoW)' odbiorcy (irtkasenta).
7. W przypadku wypJaty wynagrodzenia w formie przekazu na rachunek bankowy, inkas~nt
zobowiilzany jest do przedlozenia- w Referacie Ks i~gowosci Budzetowej pracnwnikowi
odpowiedzialnemu za obliczanie wynagrodzenia - sto sownego pisma upowaZniaJQcego dl)
przekazywania naleznego mu wynagrodzenia za posrednictwem banku .
Oswiadczenie,

0

kt6rym mowa winno zawierae w szczeg6lnosci:

- dat~ przedlozenia pisma,
- imi~ i nazwisko upowazniajilcego (irtkasenta),
- adres zamieszkania,
- wskazanie podmiotu, tj.Urzild Miejski w Toszku, kt6remu udziela lIpowaZnienia_
- wskazanie terminu, od kt6rego zleca sie przekazywanie wymagrodzenia z t} lulu lrtkasa
- wskazanie numeru rachunku bankowego , na kt6ry majil bye przekazane srodki picJll;;zne.
8 Odbi6r swiadczenia z tytulu wynagrodzenia naleznego irtkasentom w kasie U rz~dll Miejskicgo
w Toszku inkasent potwierdza podpisem w stosownymmiejscu na li scie wplat oraz wskazule dat~
odbioru got6wki.

