
 

 

UCHWAŁA NR XXX/399/16 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 zmiany: z 2016 r. poz. 1579);  art. 11ust. 2 oraz art. 12 ust. 

1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870); 

art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 

1440); art. 18 ust.1 lit. b, lit. d1 ustawy z dnia 6 września  2001 r.  o transporcie drogowym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1907); art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1867); art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 zmiany: z 2015 r. poz. 1045, poz. 1936, M.P. z 2015 r. poz. 

1064, Dz. U. z 2016 r. poz. 422) oraz art. 3, art. 6c, art. 6d, art. 6f, art. 6g, art. 6h oraz art. 6o  ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 

zmiany: z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/444/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w 

sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania 

statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku do uchwały w § 3 w ust. 7 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) podejmowanie działań w sprawach dotyczących naliczania i pobierania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na zasadach określonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

 

 

Bronisław Brylski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 172
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