
UCHWAŁA NR XXXIX/384/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Inowrocławia 
uprawnienia w zakresie stanowienia o sposobie ustalania albo określania wysokości cen 
i opłat  za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Inowrocławia 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2021 r.  poz. 679)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 2 w pkt 1 uchwały nr XVIII/266/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
25 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Inowrocławia uprawnienia 
w zakresie stanowienia o sposobie ustalania albo określania wysokości cen i opłat  za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów  i urządzeń 
użyteczności publicznej Miasta Inowrocławia, zmienionej uchwałami: nr XLV/630/2010 
z dnia 30 czerwca 2010 r., nr XXIII/328/2012  z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz nr 
XXXI/448/2013 z dnia 15 marca 2013 r., w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje 
się lit. d i lit. e w brzmieniu: 

„d) z szaletów miejskich, 
e) z Palmiarni;”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/384/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, 
jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego postanawiają o: 

1) wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej; 

2) 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. 

Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. 

Powierzenie Prezydentowi Miasta uprawnień określonych w uchwale daje 
możliwość szybszego reagowania na potrzeby rynku lub oczekiwania mieszkańców Miasta 
w zakresie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń, których właścicielem jest Miasto. 

W tym roku upływa okres trwałości projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój 
funkcji uzdrowiskowej) - II etap”, w ramach którego wybudowano obiekt, w którym znajduje 
się: Pijalnia uzdrowiskowa - urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego, Palmiarnia oraz Chata 
Kujawska. Otwiera to możliwość pobierania opłat za wstęp do Palmiarni przy ul. Rąbińskiej 
1A. Ponadto mija 10 lat od zakończenia realizacji projektu „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój 
funkcji uzdrowiskowej) - I etap”, co umożliwi pobieranie opłaty za korzystanie z szaletu 
miejskiego przy Tężni Solankowej. 

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 
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