
       projekt

 UCHWAŁA Nr  

RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA

z dnia  .................roku

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej uprawnienia do ustalenia cen

opłat  za  usługi  komunalne  oraz  za  korzystanie  z  gminy  obiektów  i  urządzeń

użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 15 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze. zm.), art. 3

ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku (tekst

jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20

grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 712 z późn.

zm.) uchwala się co następuje :

 

§1.  Powierza się  Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej  uprawnienie w zakresie ustalania

cen  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz  za

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§2. Traci moc:

1. Uchwała  Nr  XIII/77/08  Rady  Gminy  i  Miasta  Izbica  Kujawska  z  dnia  30

kwietnia  2008  roku  w  sprawie  powierzenia  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta

Izbica Kujawska uprawnienia do ustalenia cen opłat za usługi komunalne oraz

za korzystanie z gminy obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

2. Uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 lipca

2012  roku  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  odbiór  odpadów  komunalnych,

nieczystości płynnych i stałych

 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. i wchodzi w życie po

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Burmistrz Marek Dorabiała



UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w art. 4 ust 2 daje

uprawnienie organowi stanowiącemu gminy do powierzenia ustalenia wysokości cen i

opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej  organom

wykonawczym gminy.  Uchwała  Rady Gminy i  Miasta  Izbica  Kujawska  z  dnia  30

kwietnia  2008 roku przekazywała  powyższe upoważnienie z  wyłączeniem opłat  za

wywóz  nieczystości  płynnych  i  stałych.  W  przedstawionym  projekcie  uchwały

proponuje  się  ustalenie  wysokości  cen  i  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze

użyteczności  publicznej  oraz  za  korzystanie  z  obiektów  i  urządzeń  użyteczności

publicznej Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

Burmistrz Marek Dorabiała


