
 
 

UCHWAŁA  Nr LI/548/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 września 2018 r. 

 
 
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 4 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r.  
poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 1496) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1. Powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa uprawnienie do ustalenia opłaty za 
korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.   
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE:  
Utrzymanie i eksploatacja obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej, należy do zadań 
własnych gminy.  
Gmina Borne Sulinowo zakupiła w miesiącu czerwcu 2018 roku toaletę publiczną WC-Mini 
model BASIC. Miejsce posadowienia toalety: ul. Zielona dz. nr 40/10 w obr. 07 Borne, 78-449 
Borne Sulinowo. Toaletę podłączono do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. Rozruch 
toalety rozpoczęto w dniu 14 sierpnia 2018 roku. W tym samym dniu podpisano umowę  
z Wykonawcą na serwisowanie toalety publicznej. Serwis obejmuje: wymianę i uzupełnianie 
mydła oraz papieru, dezynfekcję miski sedesowej oraz przewijaka, usunięcie zgromadzonych 
odpadów raz dziennie oraz generalne posprzątanie toalety 2 razy w tygodniu. Koszty 
serwisowania, zużycia wody i ścieków oraz energii elektrycznej będą stanowiły wydatki 
Gminy Borne Sulinowo na utrzymanie czystości. Natomiast opłaty za korzystanie z toalety 
miejskiej będą stanowić dochód Gminy Borne Sulinowo.  
Podjęcie niniejszej uchwały będzie podstawą prawną ustalenia przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa wysokości opłaty za korzystanie z miejskiej toalety oraz opracowania Regulaminu 
pobierania opłat z wpłatomatu wrzutowego zainstalowanego w tym obiekcie.  
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