
UCHWAŁA  NR  XLVII/913/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 13 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie uchwalenia programu dla 
Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie 
„Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz § 1 pkt 2 i 3 załącznika do uchwały Nr XLIII/915/01 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie „Ramowego programu likwidacji 
azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/482/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 
2004 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” 
oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy 
miejskiej Szczecina” zmienionej uchwałą Nr XLIV/855/05 Rady Miasta Szczecin z dnia
17 października 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. złożenia do MZGO stosownego wniosku.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku wpłynięcia wniosków w tym samym terminie pierwszeństwo
w realizacji mają wnioski - w kolejności - jednostek i zakładów budżetowych Gminy 
Miasto Szczecin, osób fizycznych oraz właścicieli, użytkowników i administratorów 
budynków użyteczności publicznej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


