
Zarządzenie nr 35/2013 

Wójta Gminy Rozdrażew  

z dnia 2 lipca 2013 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rozdrażew stanowiącym załącznik do Zarządzenia 
nr 24/2006 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 września 2006 r., ze zmianami wprowadzonymi  
Zarządzeniem nr 51/2006 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2006 r., Zarządzeniem nr 
8a/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 24 stycznia 2011 r. oraz Zarządzeniem nr 69/2011 Wójta 
Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w § 22 dodaje się podpunkty 27) -38) o następującej treści: 

     27) Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z tytułu opłaty za  

           gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnych tytułów wykonawczych. 

     28) Pobieranie pieniędzy za pokwitowaniem na podstawie kwitariusza przychodowego od  

           zobowiązanych – na podstawie art. 68 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  

          egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1015 ze zm.). 

     29) Zajmowania ruchomości – na podstawie art. 97 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

           o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.). 

     30) Otwieranie lokali i innych pomieszczeń oraz przeszukiwanie rzeczy zobowiązanego – na  

           podstawie art. 47 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r,. o postępowaniu  egzekucyjnym w  

          administracji (Dz.U. z  2012 r. poz 1015 ze zm.). 

     31) Przeszukiwanie odzieży na osobie zobowiązanego oraz posiadanych przez niego teczek, waliz 

          i tym  podobnych przedmiotów, które zobowiązany posiada przy sobie – na podstawie art. 48  

          ustawy z z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.   

          z 2012 r. poz. 1015 ze zm.). 

     32) Odbieranie od zobowiązanego zajętych ruchomości oraz zarządzenie dokonania zwózki tych 

           przedmiotów, a także sprzedaży zajętych egzekucyjnie ruchomości – na podstawie art. 100, 

           104 i 105 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

           (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1015 ze zm.). 

     33) Współpraca z uczestnikami postępowania egzekucyjnego i organami egzekucyjnymi w  

            w zakresie określonym w art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  



            egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.). 

     34) Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego. 

     35) Sporządzanie raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych. 

     36) Wpłacanie pobranej gotówki na poczet spłaty zadłużenia należności głównej, odsetek, 

            kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych w dniu poboru lub najpóźniej następnego  

            dnia roboczego po pobraniu wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Rozdrażewie. 

     37) Kontrola realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki  

           odpadami  i gospodarki ściekowej. 

     38) Kontrola realizacji obowiązków przez podmioty świadczące usługi w zakresie  gospodarki  

           odpadami i gospodarki ściekowej. 

2)   w § 24 dodaje się podpunkty 37) -46) o następującej treści: 

   37) Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

   38) Analiza i kontrola zgodności ze stanem rzeczywistym złożonych deklaracji, 

   39) Prowadzenie postępowań w celu wydania decyzji administracyjnych określających wysokość  

          opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

   40) Prowadzenie bazy danych właścicieli nieruchomości 

   41) Prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zrzut ścieków, 

   42) Prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej, 

   43) Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, 

   44) Kontrola  realizacji obowiązków w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej  

          nałożonych na właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz podmioty   

          świadczące usługi w tym zakresie, 

   45) Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej, 

   46) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy regulujących gospodarkę odpadami   

         komunalnymi i gospodarkę ściekową. 

§ 23 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Wójt Gminy  

       Mariusz Dymarski  


