
Uchwała 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 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 2, 3 i 12, art. 9  ust.3 i 4, art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,  

poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 i z 

2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420,  Nr 157, poz. 1241,  z 

2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230 i  z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 

117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) ) i art. 2, art.4 ust.1  

ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 

236)  Rada Miasta Brzeziny  uchwala, co następuje:  

§ 1. Postanawia się, że zadania własne Gminy Miasto Brzeziny z zakresu gospodarki 

komunalnej na terenie miasta Brzeziny będą wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną 

Communal Service  w Brzezinach. 

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 dotyczą w szczególności: 

1) zieleni miejskiej, w tym: 

a) realizacji zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej w 

postaci zieleńców, parku, skwerów oraz trawników będących we władaniu Gminy 

Miasto Brzeziny; 

b) realizacji drobnych zadań inwestycyjnych w zakresie zieleni i małej architektury; 

c) opieki nad miejscami pamięci narodowej; 

d) zadań wynikających z akcji „zima”. 

2) porządku i czystości, w tym: 

a) sprzątania chodników i placów miejskich na podstawie odrębnych przepisów; 

b) zimowego i pozimowego utrzymania porządku i czystości na drogach gminnych w 

tym usuwanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń; 

c) utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina; 

d) prowadzenia działalności związanej z ochroną przed bezpańskimi i wałęsającymi 

się zwierzętami; 

e) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt 

lub ich części; 



f) wykonywania innych czynności zmierzających do zapewnienia i poprawy estetyki 

wizerunku miasta. 

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

eksploatacją pasów drogowych dróg gminnych z wyłączeniem ich oznakowania 

pionowego i poziomego. 

4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. 

§ 3.Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do corocznego ustalania cen i opłat za 

określony asortyment wykonywanych robót oraz określenia stawek jednostkowych 

stanowiących podstawę wyceny robót pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii 

Komisji Rozwoju Gospodarczego  Rady Miasta Brzeziny 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu 

Miasta Brzeziny. 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 

Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


