
UCHWAŁA NR XXII/282/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

w sprawie regulaminu  oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przy 
ul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na 

Placu 11 Listopada 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  Ustala się Regulamin korzystania z toalet publicznych usytuowanych w Łasku przy ul. 
Szerokiej (przy markecie Vobiano), ul. Marii Skłodowskiej-Curie (przy targowisku Witaminka), ul. 
Szpitalnej (obok Kościoła), na Placu Szarych Szeregów (na terenie targowiska) oraz na Placu 
11 Listopada (w budynku Muzeum) określony w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Korzystanie z toalet publicznych znajdujących się na terenie Łasku jest odpłatne. 
§ 3.  Ustala się opłatę za jednorazowe korzystanie z toalet publicznych położonych w Łasku 

w wysokości 1,00 zł (słownie jeden zł 00/100). 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 5.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/282/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Regulamin korzystania z toalet publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej (przy markecie 
Vobiano), ul. Marii Skłodowskiej-Curie (przy targowisku Witaminka), ul. Szpitalnej (obok 

Kościoła), na Placu Szarych Szeregów (na terenie targowiska) 

1. Toalety są czynne przez całą dobę. 
2. Korzystanie z toalety publicznej możliwe jest po uiszczeniu należnej opłaty, która obowiązuje 

we wszystkie dni roku. 
3. Wysokość opłaty za korzystanie z toalety publicznej ustala Rada Miejska w Łasku. 
4. Cennik umieszczony jest w okolicy drzwi wejściowych toalety. 
5. Opłata pobierana jest przez automat wrzutowy. 
6. Toaleta wyposażona jest między innymi w papier toaletowy, mydło, suszarkę do rąk lub 

ręczniki papierowe. 
7. W trosce o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na terenie toalety publicznej wprowadza 

się następujące zasady i ograniczenia: 
1) na terenie toalety publicznej należy zachować względną ciszę, czystość i porządek; 
2) korzystając z toalety publicznej zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności 

ze względu na możliwość wystąpienia śliskiej podłogi; 
3) zabrania się: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, 

wprowadzania zwierząt; 
4) dzieci do lat 7 mogą korzystać z toalety publicznej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

8. Wniesienie opłaty za korzystanie z toalety publicznej wiąże się automatycznie z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

9. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na terenie toalety 
publicznej tablicy informacyjnej zawierającej jego treść. 

10. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące korzystania z toalety publicznej można zgłaszać 
do Urzędu Miejskiego w Łasku.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/282/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Regulamin korzystania z toalety publicznej w Łasku na Placu 11 Listopada w budynku 
Muzeum 

1. Toaleta czynna jest w godzinach pracy Muzeum. 
2. Korzystanie z toalety publicznej możliwe jest po uiszczeniu należnej opłaty, która obowiązuje 

we wszystkie dni roku. 
3. Wysokość opłaty za korzystanie z toalety publicznej ustala Rada Miejska w Łasku. 
4. Cennik umieszczony jest w okolicy drzwi wejściowych toalety. 
5. Opłata pobierana jest w Punkcie Informacji Turystycznej. 
6. Toaleta wyposażona jest między innymi w papier toaletowy, mydło, suszarkę do rąk lub 

ręczniki papierowe. 
7. W trosce o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na terenie toalety publicznej wprowadza 

się następujące zasady i ograniczenia: 
1) na terenie toalety publicznej należy zachować względną ciszę, czystość i porządek; 
2) korzystając z toalety publicznej zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności 

ze względu na możliwość wystąpienia śliskiej podłogi; 
3) zabrania się: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, 

wprowadzania zwierząt; 
4) dzieci do lat 7 mogą korzystać z toalety publicznej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

8. Wniesienie opłaty za korzystanie z toalety publicznej wiąże się automatycznie z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

9. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na terenie toalety 
publicznej tablicy informacyjnej zawierającej jego treść. 

10. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące korzystania z toalety publicznej można zgłaszać 
do Urzędu Miejskiego w Łasku.
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