
UCHWAŁA NR XLIII/354/13
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały

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 dnia 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 w Kluczborku, Rada Miejska w Byczynie uchwala co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Byczyna (Dz. Urz.Woj. Opolskiego z 2013 r poz. 702 ze zm.) zmienia się 
treść §6 uchwały Nr XXXI/250/13 w ten sposób, że: 

1. Zmienia się ust. 5 który otrzymuje brzmienie: ,, §6.5 dopuszcza się kompostowanie odpadów 
biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach posadowionych na terenie nieruchomości do której 
własciciel, nieruchomości posiadaja tytuł prawny, obejmujący obszar zabudowy na której zamieszkuje, obszar 
zabudowy budynkami gospodarczymi związanymi z obszarem na którym zamieszkuje lub działkach przyległych 
do opisanych powyżej, stanowiących jego własność. 

2. Po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 i 7 o treści:

1) ,,§6.6 przydomowy kompostownik powinien być umiejscowiony w miejscu w którym nie będzie stwarzać 
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, zapewniając prawidłowy proces kompostowania odpadów 
w warunkach tlenowych w okresie całego roku'',

2) ,,§6.7 uzyskany z przydomowego kopmostownika materiał właściciel nieruchomości wykorzystuje dla 
własnych potrzeb lub przekazuje do wykorzystania przedsiębiorcy w systemie akcyjnym''.

§ 3. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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