
UCHWAŁA NR XLI/338/13
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zminay Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z nia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść §8 ust.2 i § 14 uchwały Nr XXXI/250/13, nadając im brzmienie:

1. ,,§ 8. 2 . Dla włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej 
ustala się do zbierania segregowanych odpadów pojemniki o pojemnościach: 

1) na szkło od 0,12 m3 do 1,5 m3; 

2) na odpady suche od 0,12 m3 do 2 m3 ''.

2. ,,§ 14. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi: 

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu z miasta Byczyna; 

2) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu z sołectw gminy Byczyna; 

3) odpady suche - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 

4) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się 
będzie w systemie akcyjnym raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem; 

5) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - ilość 
pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być dostosowana do charakteru prowadzonej 
działalności ilości wytwarzanych odpadów; 

6) odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 7.00 - 18.00; 

7) kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przeładowania, 
nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; 

8) nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu 
zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż 
raz na cztery miesiące''.

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się BurmistrzowiByczyny. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/319/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Byczyna 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania 
od 1 stycznia 2014 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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