
UCHWAŁA NR XV/322/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy

Na podstawie 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 i poz. 1696), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, poz. 1403 
i poz. 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada 
Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XI/194/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 2669) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6, które w odniesieniu  
do sektorów VII i VIII, o których mowa w uchwale Nr XXII/414/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
29 lutego 2012 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Bydgoszczy na sektory w celu  zorganizowaniu 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. 
poz. 669), wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska - 
Gulczyńska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 5169
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