
ZARZĄDZENIE nr 4/1/2022 

WOQOJTA GMINY BĄDKOWO 
z dnia 03 stycznia 2022 roku 

w sprawie okresowego nieobciążania kosztami za upomnienia i nienaliczania odsetek za 
opóźnienie zapłaty należności gminnych wpłacanych przez zobowiązanych na zamknięte 

konta bankowe w KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział Bądkowo 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 264 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 67d $ 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r., poz. 1540 ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

51 

W związku ze zmianą z dniem l stycznia 2022r. banku obsługującego Gminę 

Bądkowo oraz wpłatami dokonywanymi przez zobowiązanych na zamknięte konta bankowe 
w KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział Bądkowo ustalam, że w okresie od 1.01.2022r. do 
dnia 15.02.2022r. z tytułu podatków lokalnych, opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków, 

wywóz odpadów komunalnych, czynsze za lokałe mieszkalne i użytkowe, opłaty za c.o., 

opłaty skarbowe, nie będą obciążani kosztami upomnień i nie będą wobec tych osób naliczane 

odsetki za opóźnienie zapłaty należności gminnych. 

$2 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

$3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Gminy 

Bądkowo. 

ŻY. Ryszard Stępkowski



Uzasadnienie 

W związku ze zmianą z dniem 01 stycznia 2022 r. banku obsługującego Gminę 

Bądkowo na Santander Bank Polska S.A., nowe numery rachunków bankowych zostały 

udostępnione mieszkańcom po 01 stycznia b.r. w celu uniknięcia pomyłki przy dokonywaniu 

wpłat na koniec 2021 r. i przekazywanie środków na nieaktywne wtedy rachunki banku 

Santander Bank Polska S.A. Generowanie zawiadomień o zmianie wirtualnych 

indywidualnych numerów rachunków bankowych z tytułu płatności za wywóz odpadów 

komunalnych było możliwe dopiero po sporządzeniu bilansu za rok 2021 r., co miało miejsce 

12 stycznia b.r. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie zarządzenia 

o okresowym nieobciążaniu kosztami za upomnienia i nienaliczaniu odsetek za opóźnienie 

zapłaty należności gminnych wpłacanych przez zobowiązanych na zamknięte konta bankowe 

w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Oddział Bądkowo.


