
ZARZĄDZENIE NR 330/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie procedury doręczania korespondencji

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 5061)), art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 poz. 2562)) oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 9003)) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się procedurę doręczania korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta i Gminy Nowa 
Dęba przez gońca.

2. Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Niniejszej procedury w zakresie zawiadomienia w przypadku niemożności doręczenia przesyłki 

(załączniki nr 3 i nr 4 do Procedury doręczania korespondencji) nie stosuje się na terenie sołectw gminy 
Nowa Dęba.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, 
poz. 1696, poz.1815

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695)
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1499, z 2019 r. 

poz. 924, 1495, 1556, 1520, 1667, 1751, 1378 i 2200, z 2018 r. poz. 1544, z 2019 r. poz. 1018, 1495, 1520, 
1649 i 1818, M. P. z 2019 r. poz. 746 i 747
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Załącznik do Zarządzenia Nr 331/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  
z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie procedury doręczania korespondencji 

Procedura doręczania korespondencji 

§ 1 

1. Korespondencja wychodząca z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba zwanego dalej 
„Urzędem” na terenie gminy Nowa Dęba doręczana jest przez gońca – pracownika 
Urzędu. 

2. Korespondencja wychodząca poza teren gminy Nowa Dęba, doręczana jest za 
pośrednictwem operatora pocztowego. 

3. Dopuszcza się możliwość doręczania korespondencji do adresatów, o których mowa  
w § 1 za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, jeżeli zajdą 
okoliczności uniemożliwiające doręczenie korespondencji przez gońca. 

4. Korespondencja, za wyjątkiem listów zwykłych, zaproszeń, ulotek, broszur, ankiet itp. 
doręczana jest do adresatów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

§ 2 

1. Podczas wykonywania swoich obowiązków goniec reprezentuje Urząd przed osobami 
trzecimi. 

2. W trakcie wykonywania pracy goniec zobowiązany jest do posiadania: 
1) upoważnienia służbowego, które na prośbę adresata ma obowiązek okazać; 
2) identyfikatora, potwierdzającego pełnienie przez niego obowiązków gońca; 
3) niezbędnych dokumentów i formularzy koniecznych do skutecznego doręczania 

korespondencji Urzędu. 
3. Goniec ma prawo żądać od osoby okazania dokumentu w celu sprawdzenia tożsamości 

odbiorcy. 
4. Korespondencja doręczana przez gońca posiada walor doręczenia zgodnie z ustawą 

właściwą i wywołuje skutki prawne. 

§ 3 

Nadzór na prawidłowym wykonaniem zadania w zakresie doręczania korespondencji 
wychodzącej z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba na terenie gminy Nowa Dęba i jego 
dokumentowania sprawują pracownicy Biura Obsługi Klienta Urzędu, zwanego dalej BOK. 

§ 4 

1. Pracownicy stanowisk, z których pochodzi korespondencja, są zobowiązani do 
prawidłowego i czytelnego adresowania oraz opisania zwrotnego potwierdzenia 
odbioru. 

2. Zwrotne potwierdzenie odbioru doręczonej korespondencji jest przekazywane 
niezwłocznie na stanowiska pracy przez pracowników BOK. 

3. W przypadku nieotrzymania, w terminie 14 dni od daty nadania przesyłki,  
tj. przekazania do BOK, zwrotnego potwierdzenia odbioru doręczonej korespondencji, 
pracownicy Urzędu są zobowiązani informować pracowników BOK o braku zwrotnego 
potwierdzenia odbioru. Brak zgłoszenia ze strony pracowników Urzędu, w wyżej 
wymienionym terminie oznacza, iż otrzymał potwierdzenie doręczenia pisma. 
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§ 5 

Korespondencja złożona w BOK przekazywana jest gońcowi do doręczenia niezwłocznie, 
najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu jej złożenia.  

§ 6 

Korespondencja wychodząca z Urzędu doręczana jest przez gońca od poniedziałku do piątku. 

§ 7 

1. Korespondencję urzędową goniec doręcza z zachowaniem przepisów właściwych  
w tym zakresie (Rozdział 8 Doręczenia – Kodeksu postępowania administracyjnego  
i Rozdział V Doręczenia – Ordynacji podatkowej). 

2. Przy doręczaniu korespondencji urzędowej goniec, zgodnie z przepisami właściwymi, 
o których mowa w § 7 ust. 1 egzekwuje od odbierającego potwierdzenie doręczenia 
pisma tj.: 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
pieczętują zwrotkę pieczęcią firmową, czytelnie, imieniem i nazwiskiem 
podpisują druk zwrotki, wpisują datę odbioru. Istnieje możliwość 
ostemplowania zwrotki pieczątką imienną pod warunkiem, że istnieje na niej 
nazwa firmy. 

2) adresat przesyłki wpisuje datę odbioru oraz własnoręcznie podpisuje druk 
zwrotki i potwierdza odbiór w rejestrze korespondencji wychodzącej, przy 
zastosowaniu doręczenia właściwego; 

3) osoby trzecie wpisują datę odbioru, podpisują druk zwrotki i potwierdzają 
odbiór w rejestrze korespondencji wychodzącej, przy zastosowaniu doręczenia 
zastępczego. 

3. W pierwszej kolejności goniec podejmuje próbę doręczenia w trybie zwykłym.  
W przypadku niemożności dokonania doręczenia w w/w trybie, goniec podejmuje próbę 
w trybie dodatkowym, zgodnie z art. 148 Ordynacji podatkowej oraz art. 42 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

4. W przypadku nieobecności adresata goniec może doręczyć pismo za pokwitowaniem 
pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się 
przekazania pisma adresatowi, zgodnie z art. 149 Ordynacji podatkowej oraz art. 43 
Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Zawiadomienie o doręczeniu przesyłki do rąk sąsiada lub dozorcy goniec umieszcza  
w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata albo też  
w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata, zgodnie z art. 149 Ordynacji 
podatkowej oraz art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzór 
zawiadomienia o przekazaniu przesyłki określa załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

6. W przypadku niemożności doręczenia pisma przy zastosowaniu doręczenia właściwego 
oraz zastępczego, goniec zostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata lub gdy 
nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego 
pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź  
w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata, zawiadomienie o złożeniu 
pisma na okres 14 dni w Urzędzie, zgodnie z art. 150 Ordynacji podatkowej oraz art. 44 
Kodeksu postepowania administracyjnego. Wzór zawiadomienia w przypadku 
niemożności doręczenia przesyłki określa załącznik nr 3 do niniejszej procedury. 
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7. W przypadku niepodjęcia przez adresata pisma w Urzędzie w terminie 7 dni, goniec 
zostawia powtórne zawiadomienie o możności odbioru przesyłki w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia, zgodnie z art. 150 Ordynacji 
podatkowej oraz art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzór powtórnego 
zawiadomienia w przypadku niemożności doręczenia przesyłki określa załącznik nr 4 
do niniejszej procedury. 

8. W przypadku niepodjęcia przez adresata pisma w ciągu 14 dni od daty pierwszego 
zawiadomienia doręczenie uważa się za dokonane w trybie art. 150 § 4 Ordynacji 
podatkowej oraz art. 44 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

9. Jeżeli odbiorca uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, 
goniec sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje imiennie osobę, która odbiera 
korespondencję urzędową i przyczynę braku jej podpisu, zgodnie z art. 152 Ordynacji 
podatkowej oraz art. 46 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

10. Korespondencję osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym 
osobowości prawnej i organizacjom społecznym goniec doręcza do lokalu ich siedziby 
lub w miejscu prowadzenia działalności, osobom uprawnionym do odbioru, zgodnie  
z art. 151 Ordynacji podatkowej oraz art. 45 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

11. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma goniec nanosi adnotację o odmowie przyjęcia 
pisma, sam stwierdza datę odmowy oraz zwraca pismo do Urzędu, zgodnie z art. 153 
Ordynacji podatkowej oraz art. 47 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

12. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 11, doręczenia uważa się za dokonane w trybie 
art. 153 § 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 47 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

§ 8 

Niniejszą procedurę udostępnia się na stronie internetowej Gminy Nowa Dęba oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Załącznik nr 2 do Procedury doręczania korespondencji 

Wzór zawiadomienia o przekazaniu przesyłki 

 

  

  

  

  

  

ZAWIADOMIENIE 

o przekazaniu listu 

Sz. Pani/Pan: ………………………………………………………………………………………………………... 

Goniec Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nie zastał Pani/Pana w domu, wobec czego przesyłkę zaadresowaną 
do Pani/Pana przekazał ……………………………………………………………………………………………... 

Osoba, która zobowiązała się doręczyć przesyłkę została pouczona o obowiązku zachowania tajemnicy 
korespondencji i o odpowiedzialności karnej za jej złamanie. 

 
Nowa Dęba, dnia ………………………….  Podpis gońca: …………………………………… 
 

Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 

powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie 

NIP: 8672078107;   REGON: 830409548 

Tel. (15) 8462671, fax (15) 846 51 37 
e-mail: gmina@nowadeba.pl 
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Załącznik nr 3 do Procedury doręczania korespondencji 

Wzór zawiadomienia w przypadku niemożności doręczenia przesyłki 

 

Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 

powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie 

NIP: 8672078107 REGON: 830409548 

tel. (15) 8462671, fax (15) 846 51 37 

e-mail: gmina@nowadeba.pl 

ZAWIADOMIENIE 

 

Sz. Pani/Pan: ............................................................................................................................................................... 

Adres: .......................................................................................................................................................................... 

Znak sprawy: ............................................................................................................................................................... 

Goniec Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nie zastał Pani/Pana w domu, przesyłkę zaadresowaną do Pani/Pana 
przekazał do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

Przesyłkę można odebrać w ciągu 7 dni począwszy od następnego dnia roboczego od godz. 1000 do godz. 1500  
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, Biuro Obsługi Klienta (parter). 

 
Nowa Dęba, dnia ………………..........................  Podpis gońca: ……………........................ 

 

Id: B3B87313-8612-412B-9FBC-E80DA38BF696. Przyjęty Strona 1



Załącznik nr 4 do Procedury doręczania korespondencji 

Wzór zawiadomienia w przypadku niemożności doręczenia przesyłki 

 

Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 

powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie 

NIP: 8672078107 REGON: 830409548 

tel. (15) 846 26 71, fax (15) 846 51 37 

e-mail: gmina@nowadeba.pl 

ZAWIADOMIENIE POWTÓRNE 

 

Sz. Pani/Pan: ............................................................................................................................................................... 

Adres: .......................................................................................................................................................................... 

Znak sprawy: ............................................................................................................................................................... 

Goniec Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nie zastał Pani/Pana w domu, przesyłkę zaadresowaną do Pani/Pana 
przekazał do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

Przesyłkę można odebrać w ciągu 7 dni począwszy od następnego dnia roboczego od godz. 1000 do godz. 1500  
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, Biuro Obsługi Klienta (parter). 

 
Nowa Dęba, dnia ……………….   Podpis gońca: …………………………………… 
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