UCHWAŁA N11 XVII/12312019
MIEJSKIEJ KĘI)ZINA

mw

z dnia 21 li>lupada 2019 r
w

„armie wyhum spusubu pmwxdłcnil i [um gonpndalki kumunulunj ni ierenie Mim. Będzin::

Na porinnwe an 4 nsr. i pkl
ZmJ
1.20Wr„pn1

lepćźn

zdma zu grudms 19961' ogospodnme kum-nudną („ Dz u.

usmwy

rud. Miejska nędzinz uenwnia:

ne pmwnduć guspodsrkę keinunainn Mimi Będzina

5 1. Posianawm

ii Ilkwldnqi

i

w

[Akte

dzikich wysypisk,

z) ulrzymanln czystości i pdr/„dku nz ierenaein kidryen wmścxcmem iuh zarządzającymjest gmina. albo co
ii.» kniryen nbnwlqzek nirzymnnid czysmści i porządku <nnczywa na gnilne:
37

remanrdw biuacych Arńg. chadmkńw, parkingów z wylacz/eniem ulnaknwnma poziomego dmg;

A)

bleząccgu ulYQmuma FESŚW dmgewyen.

5) zlmnwcgu nrrzyrnzmr

mez,

mam

w, ulic i placów,

„zarządzania mrgmvisknml iniejemni przy ulicach Gzichowsklcj.

Modnqowskiej

lBarhcklega,

forrme spóikr pmwa nzndinwega ze mua/i. udziniern Mlnsld Będzin
nciiwniy powiela się Prezydenrnw. Mlasli: Będumł.
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53.Uchyla ›|: e Aa Uchwały m XV'ŻU'Z/93 Rady Miejskiej wnedzinie zdnia Klismpańa l993r
wsprawie wnicmnie mienia do Jednuowbqu Spółki zac Skmrbu Gminy - Jnmmmmex" zmienirinei
uenwin Nr Xin/1353011 Rady Mlejaklcy Hedzinz z dnia 24 slcrpnix zai | luku w ,pmne zmiany uchwaly w
xxl/20293 kady bhejskiq w Będą ie zdnni & hucpa :: wo: r wxpmwyc wniesienia mlcma do
iednuusnbowei spółki z d B Skarbu Gminy „In(erpmmex" om uchwałą Nr XVII/mmo” Rudy Mrmkie,
Będllm zdnia zi grudnia 2011 roku w Sprawie zininny uchwały Nr xxl/zuma Rady Mlejsklći w Rędnnle
zdnia Miau) ma ]9931. » wnim-; xx Jania nnen du jednoosobowe, >półki zuu Skarbu Gminy
„inierpmmcx 7m|enl0nej uenwaią Nr XIII/IJS/ZOII Rudy Mieiekiei Będuml 7dnin 14 sierpnia zmi raku
wsprawie zmiany uchwały nr xv/zuz/ox Rady Mlejskk'j w Rędzime zdnia :; iiunpndz 1993 r n splawle
wniesienia mienia do yednorisubwej „nimi z n o Skarbu Gminy f.,lnterprnmu".
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54. Uchwala iyehudzi
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siycznia 2020 roku

Krzyszlu! Dudzińxki

.w!

/

W

„

,mcspiinvn

W „W
w

„

_

„mwmw-n

ld GBIAŚBGPDOKBAWILHIxl-IBILMDSAEHA

Uchwalony

D

NT MiAs'I'K”

" AMIINI'

„.,?le
„„ „w

valń
rw
Siwndl

