
Uchwała Nr LIX/318/2014 
Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 października 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Brzeziny w zakresie 

gospodarki komunalnej 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 3, art. 9 ust. 3 i 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 

2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) i art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 

poz. 1593) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XIX/33/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej, 

zmienionej uchwałą Nr XX/40/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXIV/73/2012 z 

dnia 30 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XXVI/91/2012 z dnia 25 października 2012, uchwałą Nr 

XXXIII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXIX/184/2013 z dnia  29 sierpnia 

2013 r., uchwałą Nr XLVC/225/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.,  uchwałą Nr XLVII/247/2014 

z dnia 27 lutego 2014 r. oraz uchwałą Nr XLIX/260/2014 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

§ 2. W § 2 dodaje się pkt 6  w brzmieniu: 

„6) wykonywanie innych zadań zleconych w zakresie dróg, dróg rowerowych, parkingów, 

placów, niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, których zarządcą lub właścicielem jest 

Miasto Brzeziny”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej 

Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 

 

 Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


