
 

 

UCHWAŁA NR XVII/243/2020 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części 

zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 6r ust. 3 oraz ust. 3a 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010, poz. 1579, z 2020 r. poz. 150) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w 

części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. 

Woj. Łódz. poz. 3066, z 2020 r. poz. 415, poz. 803) § 14 otrzymuje brzmienie:  

„§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Grzegorz Robert Leśniewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 marca 2020 r.

Poz. 1512
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