
ZARZĄDZENIE NR OR.0152-9/2008 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

 z dnia 23 stycznia 2008 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat 

czynszowych oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów 

 
 

 

                Na podstawie art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. 

Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. ) oraz na podstawie § 11 pkt 2 i § 12 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych / Dz. U. Nr 142, poz. 1020 / zarządzam co 

następuje: 

 

 

Rozdział I 

 
Przepisy ogólne 

 

§1 

 

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają: 

1) urząd – Urząd Miejski w Białej; właściciel wynajmujący. z którym wiąże lokatora 

stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu, 

2) lokator – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na 

podstawie tytułu prawnego niż prawo własności, 

3) należność główna – określona należność z tytułu czynszu, podlegająca zapłaceniu, 

4) należności uboczne – odsetki za zwłokę i koszty upomnień. 

 

§ 2 

 

1. Do udokumentowania przypisów i odpisów służą: 

1) umowy najmu, czynszu lokali ( mieszkalnych i użytkowych ), z których wynika 

zobowiązanie – do ewidencji księgowej, prowadzonej wg klasyfikacji budżetowej, 

wprowadzone zostaje zbiorcze zestawienie miesięczne przypisów czynszu, 

zatwierdzone przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego, 

2) dowody zrealizowanych wpłat nieprzypisanych, należnych  od najemców ( m.in. 

wpłata odsetek za zwłokę od zaległości, kosztów upomnienia ), 

3) dokumenty ( porozumienia ) o umorzeniu bądź rozłożeniu na raty należności z 

tytułu czynszu. 

 

2. Do udokumentowania wpłat służą: 

1) pokwitowanie z kwitariuszy przychodowych, 

2) wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej 

w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wpłaty albo dokumenty 

wpłaty załączone do wyciągu, 
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3. Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania z tytułu czynszu służy potwierdzenie 

o stwierdzeniu śmierci osoby, z którą zawarta została umowa najmu ( tylko w 

przypadku, gdy lokal zajmowany przez tą osobę zostaje zdany do urzędu ). 

 

4. Do udokumentowania zwrotów służą:  

1) pokwitowania z kwitariuszy rozchodowych, 

2) wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej jeżeli dla każdej wykazanej w 

nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wypłaty albo dokumenty 

wypłaty załączone do wyciągu, 

 

5. Przypisy i odpisy należności z tytułu czynszu oraz należności nieprzypisanych 

ewidencjonowane będą na bieżąco, tj. w miesiącu ich dokonania. 

 

6. Ewidencja księgowa prowadzona jest: 

1) analitycznie wg poszczególnych lokatorów – program THB, 

2) analitycznie wg klasyfikacji budżetowej – program Budorex. 

   

7. Ewidencję rozliczeń z tytułu czynszu prowadzi się na kontach bilansowych: 

1) syntetycznych, 

2) analitycznych. 

 

8. Zasady prowadzenia kont księgowych oraz ich opis określone zostały w Zarządzeniu Nr 

OR.0152-13/06 Burmistrza Białej z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia w 

życie zakładowego planu kont i mają zastosowanie do prowadzenia ewidencji z tytułu 

opłat czynszowych. 

 

 

§ 3 

 

1. Pokwitowania wpłaty lub wypłaty powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację: 

1) egzemplarza pokwitowania ( numer ), 

2) lokatora, 

3) tytuł wpłaty lub wypłaty, 

4) wysokość kwoty wpłaty lub wypłaty, 

5) w przypadku wpłaty również okres, którego dotyczy wpłata, 

6) daty wpłaty lub wypłaty, która jest jednocześnie datą pokwitowania. 

 

2. Kwitariusze przychodowe i rozchodowe są drukami ścisłego zarachowania. 

 

3. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księdze druków. 

 

4. Wpłaty gotówkowe przyjmuje i wypłat gotówkowych dokonuje kasjer. 

 

5. Dowody wypłaty sporządzane są przez pracownika prowadzącego księgowość 

podatkową i wypłacane są przez kasjera.   

 

 

Rozdział II 

 

Windykacja dochodów z tytułu czynszu 
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§ 4 

 

1. Windykacja należności z tytułu opłat czynszowych prowadzona jest za okresy kwartalne, 

a wezwania do zapłaty wysyłane są do dłużników w okresie dwóch miesięcy od 

zakończenia kwartału. 

 

2. W 2008 r. wezwania do zapłaty za IV kwartał 2007 r. ( wraz z bieżącymi zaległościami 

2008 r. ) wysłane zostaną w m-cu kwietniu 2008 r. – ze względu na weryfikację 

wszystkich należności. 

 

3. W przypadku, gdy zaległość nie przekracza 4-krotności kosztów upomnienia – wezwania 

nie wysyła się. 

 

4. Jeżeli lokatorzy nie uregulowali swych zaległości z tytułu czynszu, po wysłaniu im przez 

urząd wezwań do zapłaty, w okresie 12 m-cy od dnia wysłania pierwszego wezwania do 

zapłaty sporządzana jest lista osób, które zalegają z czynszem i przekazana jest do 

Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej. 

 

5. Od nieterminowo regulowanych opłat z tytułu czynszu pobierane będą odsetki 

ustawowe. 

 

6. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności 

czynszu lub terminu, w którym najemca był zobowiązany dokonać wpłaty czynszu. 

 

7. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania. 

 

8. Do kosztów ubocznych doliczone są przy wysyłaniu wezwania do zapłaty koszty 

upomnienia w wysokości 8,80 zł. 

 

9. Do umorzenia oraz rozłożenia należności z tytułu opłat czynszowych stosuje się zasady 

określone w Uchwale Nr XXIX/298/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 kwietnia 2006 

r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 

należności pieniężnych Gminy Biała oraz jednostek organizacyjnych gminy, do których 

nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych ( Dz.Urzęd.Woj. Opol. Nr 55, poz.1708 ).  

 

10. Po bezskutecznej windykacji ( tj. braku wpłat na wezwania do zapłaty ) sporządzany jest 

wykaz osób zalegających z płatnościami dla Rady Prawnego w celu skierowania sprawy 

na drogę sądową. 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 


