
UCHWAŁA NR LIII/395/18
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/325/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/325/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2017 r. poz. 2640) zmienia się treść § 2 w ten sposób, że: 

1. Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie: ,,Odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej będzie prowadzone 
z częstotliwością :

1) zmieszane odpady komunalne - w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu;

2) zmieszane odpady komunalne - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż jeden 
raz w tygodniu;

3) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu;

4) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż jeden 
raz w tygodniu;

5) papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

6) szkło kolorowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

7) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

8) akcyjna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytych opon - nie rzadziej niż dwa razy do roku  lecz nie więcej 
niż sześć razy do roku".

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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