
          Projekt

          

    Uchwała Nr V/43/11 

Rady Powiatu Opolskiego 

       z dnia 31 marca 2011 r. 

 

 

w sprawie powierzania Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania 

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 Powiatu Opolskiego. 

 

    

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)  oraz art. 4 ust.1  pkt 2 i ust.2 

ustawy  z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z 

późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnienia do określania 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 Powiatu 

Opolskiego. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały 
 
w sprawie powierzania Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania 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 Powiatu 
Opolskiego. 

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1  pkt 2  w związku z art. 1a lit b  ustawy  z dnia 20 grudnia 1996 

r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)   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 jednostek 

samorządu terytorialnego.  

 Natomiast zgodnie z ust. 2 w art. 4 tej ustawy uprawnienia do ustalenia opłat za 

korzystanie z obiektów, o których mowa wyżej, organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek.  

 W związku z powyższym Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował projekt  uchwały 

w sprawie powierzania Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania 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 Powiatu Opolskiego. 

 

Opracował: 

Tadeusz Dziubałtowski  

 

 

 

 

 

 
 


