ZARZĄDZENIE NR ..„;...'.„:::„...

BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia ...C^..:!;.!„l:.U..i.......... 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatów wrzutowych zlokalizowanych
w toaletach publicznych, stanowiących własność Gminy Choszczno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

2016 r., póz. 446 ze zm.) oraz zapisów Uchwały Nr II/l 8/2014 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Choszczna uprawnień do ustalenia
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam, co następuje:
§ l. Ustalam Regulamin pobierania opłat z automatów wrzutowych, zlokalizowanych w toaletach
publicznych, usytuowanych w poczekalni dworca kolejowego przy ul. Kolejowej l w Choszcznie,
stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymum:

l) Choszczeńskł Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
2) Wydział Organizacyjno - Prawny.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr
/ ') (}U \ ^ "-

Burmistrza Choszczna
zdma...^...(r:?^^rL.....2017r.

Regulamin pobierania opłat z automatów wrzutowych zlokalizowanych w toaletach
publicznych, usytuowanych w poczekalni dworca kolejowego przy ul. Kolejowej l w Choszcznie

I. Postanowienia ogóhie.

l. Opłata za korzystanie z toalet publicznych została ustalona w oparciu o zarządzenie nr 1201/17
Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza
Choszczna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK.
2. Wyznacza się pracowników Choszczeńsklego Zarządu Nieruchomości Komunalnych do
pobierania opłat z automatów wrzutowych usytuowanych w toaletach publicznych w poczekalni
dworca kolejowego przy ul. Kolejowej l w Choszcznie:
- Pani Maryla Karpało - pomoc administracyjna,

- Pani Monika Łakomy - referent ds.Windykacji,
- Pani Małgorzata Cieślińska - podinspektor ds. Gospodarki lokalowej,
- Pan Dawid Kościelak - podinspektor ds. Technicznych.
3. Pobór opłat następuje w terminie nie później niż 21 dni od zamontowania sprawnych
automatów wrzutowych.
4. Zamontowanie automatów wrzutowych o których mowa w ust. 3 winno być potwierdzone

protokołem montażu urządzenia, sporządzonego przez pracownika technicznego ChZNK.
U. Zasady odbioru uiszczonych opłat oraz ich dokumentowanie.
l. Odbiór opłat w formie gotówkowej, następował będzie w poczekalni dworca kolejowego przy
ul. Kolejowej l w Choszcznie, w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 21 dni w godz. od 7.30 do
15.30.

2. Powyższych czynności będzie dokonywał zespół składający się z co najmniej dwóch osób
wymienionych w pkt I ust. 2 mniejszego regulaminu.
3. W przypadku, gdy zebrana gotówka zawierać będzie monety w walucie obcej, zaspół dokona jej
wymiany na walutę polską, po czym nastąpi ponowne przeliczenie zebranej gotówki.
4. Każdorazowo po dokonaniu czynności odbiorą opłat, zespół o którym mowa w ust. 2, dokona

przeliczenia zebranej sumy w siedzibie ChZNK, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3, po czym sporządzi
na tę okoliczność stosowny protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden,
egzemplarz zostanie przekazany Głównej Księgowej ChZNK.
5. Na podstawie ww. protokołu podpisanego przez osoby dokonujące odbioru opłat w danym dniu,
sporządzony zostanie bankowy dowód wpłaty, celem przekazania zebranej gotówki na konto ChZNK.
6. W sytuacji stwierdzenia przez zespół, że automaty wrzutowe zostały uszkodzone w sposób
uniemożliwiający ich opróżnienie, niniejszy fakt zostanie niezwłocznie zgłoszony odpowiednim
shiżbom porządkowych, a pracownik techniczny ChZNK sporządzi na ten cel stosowny protokół.
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7. W przypadku uszkodzeń o których mowa w ust. 6 urządzenia te podlegają demontażowi i do
dnia ich ponownego uruchomienia opłaty nie są pobierane w sposób zastępczy.
8. Klucze do automatów wrzutowych każdorazowo składane są w siedzibie ChZNK.
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Kierownik Choszczeńskłego
Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie.
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