
ZARZĄDZENIE  Nr 82/2021 

Wójta Gminy Komańcza 

z dnia 6 sierpnia 2021 r. 
 

 

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - toalety  

w Komańczy, stanowiącej własność Gminy Komańcza 

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

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXII/256/2021 Rady Gniny Komańcza z dnia 

30 czerwca 2021 roku w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Komańcza do ustalenia 

wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  

 
 

 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 
Ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł z tytułu jednorazowego skorzystania z toalety, wyposażonej  

w automat wrzutowy, znajdujący się na drzwiach wejściowych do toalety, zlokalizowanej na działce 

nr 438/3/ w miejscowości Komańcza. 

 
§ 2 

Ustala się Regulamin pobierania opłat z tytułu korzystania z toalety wskazanej w § 1, który stanowi 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Komańcza upoważnionym 

pisemnie przez Wójta Gminy Komańcza. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Komańcza 

(-) 

Roman Bzdyk 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzeni nr 82/2021 

Wójta Gminy Komańcza 

z dnia 6 sierpnia 2021 roku 

 

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT Z WPŁATOMATU WRZUTOWEGO 

ZAINSTALOWANEGO W TOALECIE W KOMAŃCZY NA DZIAŁCE NR 438/3 

§ 1 

Opłata z tytułu jednorazowego korzystania z toalety miejskiej wyposażonej w automat 

wrzutowy wynosi 2,00 zł. 

§ 2 

Uiszczenie opłaty, o której mowa w § 1dokonuje się poprzez wrzucenie monety do automatu 

wrzutowego zainstalowanego w toalecie publicznej zlokalizowanej na działce nr 438/3   

w miejscowości Komańcza.  

§ 3 

Opróżniania automatu z kasety wrzutowej, dokonują upoważnieni przez Wójta Gminy 

Komańcza pracownicy  Urzędu Gminy Komańcza. 

§ 4 

Opróżnienie kasety z kwoty zgromadzonych opłat następować będzie minimum raz  

w miesiącu z zastrzeżeniem, że ostatnie opróżnianie kasety musi odbywać się ostatniego 

roboczego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata. 

§ 5 

Przeliczenie zebranej kwoty następować będzie komisyjnie, przez osoby upoważnione do 

opróżnienia kasety. 

§ 6 

Z opróżnienia kasety i przeliczenia zgromadzonych środków pieniężnych sporządza się 

protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji 

upoważnionego pracownika urzędu, drugi zostaje przekazany do księgowości.   

§ 7 

Na podstawie protokołu zostaje sporządzony bankowy dowód wpłaty, na podstawie którego, 

pracownik Urzędu Gminy Komańcza dokonuje wpłaty zebranej gotówki na rachunek bieżący 

budżetu Urzędu Gminy Komańcza pod tytułem wpłaty: „opłata za korzystanie z toalety za okres  

od….. do….”. 

§ 8 

Wpłata następuje bezpośrednio po przeliczeniu gotówki i sporządzeniu protokołu. 

§ 9 

Klucze do kasety automatu wrzutowego przechowywane są w sekretariacie Urzędu Gminy 

Komańcza.  
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