
Zarządzenie nr 154/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 7 marca 2022r.

w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  opróżniania  kasety  automatu  wrzutowego  zainstalowanego
w toalecie publicznej stanowiącej własność Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372)  zarządzam co następuje: 

§ 1 
Ustala  się  Regulamin  opróżniania  kaset  automatów wrzutowych zainstalowanych w  toaletach
publicznych stanowiących własność  Miasta  Kalisza,  stanowiący  załącznik  do  niniejszego
zarządzenia. 

§ 2 
Nadzór  nad  wykonywaniem  niniejszego  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Naczelnikowi Wydziału Finansowego. 

§ 3 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

                                                                                                        Prezydent Miasta Kalisza
       /…/

    Krystian Kinastowski

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjtha2ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjtha2ts


Załącznik do Zarządzenia nr 154/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 7 marca 2022 r.

Regulamin 

w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  opróżniania  kasety  automatu  wrzutowego  zainstalowanego
w toalecie publicznej stanowiącej własność Miasta Kalisza.

1. Wysokość opłaty za korzystanie z toalety publicznej ustalona została na kwotę 1,00 zł.

2. Do  opróżniania  kaset  automatów  wrzutowych znajdujących się  w  toaletach  publicznych

usytuowanych  na  terenie  miasta  Kalisza,  zostaną  upoważnieni  pracownicy  Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.

3. Opróżnianie  kasety  z  kwoty  zgromadzonych  opłat  następować  będzie  nie  rzadziej  niż  raz

w miesiącu.

4. Czynność  określone  w  punktach  2  i  3  dokonywać  będzie  zespół  składający  się  z  dwóch

pracowników Wydziału.

5. Przeliczenia kwoty wybranej  przez zespół  należy dokonać niezwłocznie w siedzibie  Urzędu

Miasta Kalisza.

6. Z  opróżnienia  kasety  i  przeliczenia  zebranej  gotówki  sporządza  się  protokół  stanowiący

załącznik  do  regulaminu  w dwóch  egzemplarzach,  na  którym podpisy  składają  pracownicy

dokonujący powyższych czynności. 

7. Na  podstawie  protokołu  stanowiącego  załącznik  do  Regulaminu,  dokonana  zostanie  wpłata

zebranej gotówki do kasy Urzędu Miasta Kalisza. 

8. Piloty  do  automatów  wrzutowych  służące  do  opróżniania  kaset  przechowywane  są  przez

Kierownika  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  i  wydawane  będą  wyłącznie  osobom

upoważnionym.

                                                                                                                        Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski 



Załącznik do Regulaminu w sprawie ustalenia Regulaminu 
opróżniania kasety automatu wrzutowego zainstalowanego
w toalecie publicznej stanowiącej własność Miasta Kalisza.

Protokół 
z opróżnienia kasety automatu wrzutowego  przy ul.  Skalmierzyckiej (Park Przyjaźni)

W dniu …………………………………. Komisja w składzie:

1) Jacek Grzelczyk – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej;

2) Przemysław Banasiak – podinspektor;

dokonała wyjęcia gotówki z kasety automatu wrzutowego zainstalowanego w toalecie publicznej,

stanowiącej własność Miasta Kalisza, w kwocie ……………………zł (słownie ….……….………..

………………………………………………………………...)

Zgodnie z wyliczeniami komisji gotówkę w wysokości …………………………. odprowadzono do

kasy Urzędu Miasta Kalisza w dniu ……………………… 

KP …………………………………………………………… z dnia ……………………………….


