
UCHWAŁA NR XXI/150/2019 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny                        

z dnia  29  czerwca 2017r. w sprawie powierzenia Spółdzielni Socjalnej 

Communal Service w Brzezinach zadań własnych Miasta Brzeziny                          

z zakresu gospodarki komunalnej wraz z uchwałami zmieniającymi 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 4 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.                                

poz. 712 i poz. 492), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia  29  czerwca 2017 r.  

w sprawie powierzenia Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadań własnych 

Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej, zmienioną uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia  28  czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XLI/275/2017 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Spółdzielni Socjalnej 

Communal Service w Brzezinach zadań własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki 

komunalnej i uchwałą Nr XVII/110/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia  29  sierpnia 2019 

zmieniającą uchwałę XIV/92/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku 

zmieniającą uchwałę Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r.  

w sprawie powierzenia Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadań własnych 

Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.   

 

 

 

Przewodniczący Rady 
 

Grzegorz Maślanko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Miasto Brzeziny na mocy uchwały Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 

2017 r. powierzyło Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadania własnych    

z zakresu gospodarki komunalnej: 

1) zieleni miejskiej na terenach będących we władaniu Miasta Brzeziny, 

2) utrzymania czystości i  porządku,  

3) dróg gminnych w zakresie realizacji wszelkich robót związanych z utrzymaniem  

i eksploatacją pasów drogowych dróg gminnych; 

4)  zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie; 

5) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

6) utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

znajdującej się przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach w zakresie przyjmowania  

i zagospodarowania odpadów; 

7) wykonywania innych zadań zleconych w zakresie dróg, dróg rowerowych, parkingów, 

placów niezaliczanych do kategorii dróg publicznych, których zarządcą lub 

właścicielem jest Miasto Brzeziny; 

8) zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne znajdującym się przy  

ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach; 

9) realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 

opiekuńczych. 

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XIV/92/2019 zmieniającą uchwałę Nr XLI/275/2017 

Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Nr XVII/110/2019 zmieniającą 

uchwałę XIV/92/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę 

Nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku Miasto Brzeziny zmienia zasady realizacji zadań z zakresu 

gospodarki komunalnej, które uniemożliwią powierzanie zadań z tego zakresu Spółdzielni 

Socjalnej Communal Service.    

 


