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z dnia  21 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne, polegające na sporządzaniu wydruków, kopiowaniu oraz 
skanowaniu dokumentacji, wykonywane w związku z prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, nie objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku 
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za 

wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2011 roku Nr 45 poz. 236, i art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592, zmiany; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 1453 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007 r. 
Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 
142, Nr 28, Nr 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 Nr 157 poz. 1241, Nr 40 poz. 230, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281; 
z 2012 r. Nr 149 poz. 887) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje : 

§ 1. Uznaje się świadczenie usług, polegających na sporządzaniu wydruków, kopiowaniu oraz skanowaniu 
dokumentacji, wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
za zadanie własne z zakresu  ustawy o samorządzie powiatowym w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
mieszkańców. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące 
prowadzenia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie to nałożone zostało na starostów, na 
podstawie przepisów art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze. zm.). Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, 
standardowych opracowań kartograficznych oraz innych materiałów z miejskiego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego jest odpłatne. Wysokość opłat określona została w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie 
informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). 
Zgodnie z treścią rozporządzenia, wyszczególnione w nim opłaty nie dotyczą kosztów sporządzania kopii. 
Wydruk danych z prowadzonych baz, kopiowanie oraz skanowanie dokumentacji, stanowi usługę realizowaną 
w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców, korzystających z danych i materiałów miejskiego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonywanie tych czynności wiąże się z ponoszeniem przez Miasto 
Piotrków Trybunalski kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem urządzeń reprodukcyjnych oraz kosztów 
materiałów eksploatacyjnych. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2011 roku Nr 45 poz. 236), jeżeli 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. Uprawnienia te, organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. 

Uchwała ma charakter porządkowy. Na jej podstawie wydane zostanie zarządzenie Prezydenta Miasta 
w sprawie wysokości opłat za w/w usługi, jednocześnie uchylające nieaktualne  zarządzenie nr 119 z dnia 30 
sierpnia 2001 r. które stanowi obecnie podstawę naliczania opłat. 
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