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Projekt 
 
z dnia 15 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z toalety publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 
9 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala: 

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady korzystania z toalety publicznej usytuowanej przy ul. Komuny 
Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Dyrektorowi Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

     /-/ Anna Hetman
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia....................2021 r. 

Regulamin korzystania z toalety publicznej usytuowanej przy ul. Komuny Paryskiej 9 
w Jastrzębiu-Zdroju. 

1. Toaleta czynna jest całą dobę. 

2. Korzystanie z toalety możliwe jest po uiszczeniu ustalonej opłaty. 

3. Opłata pobierana jest przez automat wrzutowy. 

4. Opłata za korzystanie z toalety obejmuje również możliwość umycia i wysuszenia rąk. 

5. Toaleta wyposażona jest m.in. w papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, płyn do dezynfekcji. 

6. Osoby korzystające z toalety zobowiązuje się do zachowania czystości i porządku. 

7. Za uszkodzenie urządzeń i innych przedmiotów znajdujących się w toalecie obciążony zostanie 
korzystający. 

8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

9. Korzystający zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności ze względu na możliwość 
wystąpienia śliskości podłogi. 

10. Wniesienie opłaty za korzystanie z toalety wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy gminy mogą 
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. 

 


