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UCHWAŁA NR XLV/468/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza.
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) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), uchwala się co następuje:
§ 1. Powierza się Burmistrzowi Karpacza określenie dni i godzin w jakich nalicza się
opłaty oraz określenie stawek opłat za parkowanie na poszczególnych parkingach.
§ 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchwały nr
XXXI/346/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 1 grudnia 2020 r. zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej uchwały.
§ 3. Z dniem wejścia w życie traci moc uchwała nr XXXI/346/20 Rady Miejskiej
Karpacza z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza.
§ 4. Niniejsza uchwała traci moc z dniem 31 grudnia 2022 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza
Irena Seweryn
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Art.
4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 679) stanowi, że jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 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 oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu
terytorialnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej uprawnienia te
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom
wykonawczym tych jednostek. Grunty gminne wykorzystywane na parkingi dla pojazdów
samochodowych są obiektami użyteczności publicznej, bowiem korzystanie z nich jest
dozwolone dla każdego na równych prawach, wobec czego opłaty za korzystanie z tych
obiektów ustala Rada Miejska jako organ stanowiący, przy czym może swoje uprawnienia
przekazać Burmistrzowi. Uchwała ma na celu uproszczenie zasad parkowania na
poszczególnych parkingach.
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