
UCHWAŁA NR XXX/213/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Gizałki do ustalenia wysokości cen i opłat albo 
o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących 

własnością Gminy Gizałki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Powierza się Wójtowi Gminy Gizałki uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat albo 
o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących 
własnością Gminy Gizałki. 

2. Ceny i opłaty, o których mowa w ust. 1 zostaną określone przez Wójta Gminy Gizałki w drodze 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XXX/213/2021 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 30 listopada 2021 r. 
 

w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Gizałki do ustalenia wysokości cen i opłat albo 
o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących 
własnością Gminy Gizałki 

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 679) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego postanawiają między innymi o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat 
za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei 
art. 4 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Powierzenie Wójtowi 
Gminy Gizałki tych uprawnień do ustalenia 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 będących własnością gminy Gizałki pozwoli na sprawniejsze zarządzanie majątkiem 
gminy. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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