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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty za 
korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej - toalety miejskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 202 r. poz. 559) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 679) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Powierza się Burmistrzowi Mszczonowa uprawnienie do ustalenia opłaty za korzystanie 
z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej, znajdującej się na terenie parku miejskiego 
w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej, na działce ew. nr 362/1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają 
o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek 
samorządu terytorialnego. W myśl zaś przepisu art. 4 ust. 2 ww. ustawy 
uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą 
powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. 

Wobec powyższego, Rada Miejska w Mszczonowie, na podstawie art. 4 ust. 2 ww. ustawy, ma prawo 
przekazać Burmistrzowi Mszczonowa swoje uprawnienie do ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego 
obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej. Uchwała Rady Miejskiej podjęta na podstawie 
art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej stanowi akt prawa miejscowego, bowiem przenosi 
kompetencję ustawową do wydania określonego aktu prawnego na zupełnie inny podmiot niż przewiduje to 
ustawa. 
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