
UCHWAŁA NR Llvi448l14
RADY MIEJSKTEJ W BYCZYNIE

z dnia25 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwaĘ

Na podstawie art.  18ust '2pkt ' ,  15 ar1.40 ust. 1i  art.41 ust '  1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie
gminnym (Dz.U. z20|3r. poz. 594zpóżn. zm.) oraz art.4ust '  1i  2ustawy zdnia l3września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z20|3 r. poz. |399 zpóźn. zm.) po zaciagnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Rada Miejska w Byczynie uchwala co
nastepuje:

$ 1. w uchwale Nr XXXI/250|13 z dnia 28 lutego 2013 r, w sprawie szczegółowych zasad utrrymania
crystości i porządku na terenie gminy Bycryna (Dz'Urz. Woj. opolskiego z 2013 r' poz' 702 ze zm.) nnienia się
treść $ 3.1, pkI. 1, pkt. 2, pkt' 3, $ 6.7 oraz $ 14 uchwĄ Nr XXXI/250/13 w ten sposób, ze:

|.Zmienia s ię $3. 1pk1. 1, pkt,2, pkt.3który otrzymuje brzmienie: , ,$ 3. l .Wzalezności od rodzaju
zabudowy włŃciciele nieruchomośąci zobowią.zani sa do zbierania przekaqwartia do odbioru.wskazanych
odpadów w nastepujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:
.- 

a) odpady suche - w worku,

b) szkło - w osobnym pojemniku,

c) odpady zmieszane - w osobnym pojemniku.

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady suche - w pojemniku,

b) szkło. w osobnym pojemniku,

c) odpady zmieszane - w osobnym pojemniku.

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady suche - w pojemnuku,

b) szkło - w osobnym pojemniku,

c) odpady zmieszane - w osobnym pojemniku".

2.Zmienia się treść $6. 7., który otrrymuje brzrnienie: ,'$6. 7uryskany zprąydomowego kompostownika
materiał właściciel nieruchomości wykorzstuj e dla własnych potrzeb''.

3'Zmienia się $ 14, który otrzymuje brzmienie: ,,$ 14Minimalna częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych od wtaśccieli nieruchomości wynosi:

1)zmieszane odpady komunalne - nierzadziej niz jeden raz w tygodniu zmiasta Bycryna oraz spółdzielni
i wspólnot z terenu gminy Bycryna,

2) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej nii dwa raą w miesiącu z sotectw gminy Byczyn4

3) suche odpady - nierzadziej niŻ raz w tygodniu z miasta Bycryna oraz spółdzielni i wspólnot z terenu gminy
Bycryna,

4) suche odpady - nie rzadziej niz dwa razy w miesiącu z sołectw gminy Bycryna,

5) szkło - nie rzadziej niŻraz w miesiącu z terenu gminy Bycryna"

6) odbieranie odpadów wielkogabarytowych izu$ego sprzętu elektronicznego i elektrycznego odbywać się
będzie w systemie akcyjnym raznapoll roku zgodnie z podanym harmonogramem,

Id: 57DD79E3-7F28-4828-9ACD-02F 4217 3672F. Podpisany Strona I



r.

7) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - ilośópojemników i częstotliwośó ich oprózniania musi być 
.dostosowana 

do charakteru prowadzonej działalnościil ości wytwar zany ch odpadów,

8) odpady komunalne naleĄ odbierać od właścicili nieruchomości w godzinach 7.00 - 18.00,
9)kosze uliczne na\ezy opróaniać zczęstotliwością zapewniajaca niedopuszczanie do ich przeładowaniąnie rzadziej niz j eden raz na Ę dziefl,

lo)nieczystości ciekłe powinny być usuwane znieruchomości zczęstotliwością zapobiegającą przepełnieniuzbiomika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i *oa gruntowyih' jednal a",iail"3 iizraz na cztery miesiące''.

4. W pozostałej części uchwała nie ulega zrnianie.

$ 2. Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Byczyny'

$ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódfwa opolskiego zmocąobowią.zywania
od dnia 1 Ęczrria 2015 r, 

r -----.-p-

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bycrynie

t /
^śLtttc's*
Grz,egorz Kapica

Id : 5 7DD7 9E3 - 7F28 4828 -9 ACD -O2F 421 7 3 6?2F. podpi sanv Strona 2


