UCHWAŁA NR XXII/155/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. 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 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz. 1515 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarpowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. poz. 693 ze zm.) wprowadza się
nastepujuące zmiany:
1) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,§3. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
będzie świadczył usługi od poniedziału do piątku w godzinach od 900 do 1400 oraz w jedną sobotę w
miesiącu w godzinach od 800 do 1200.";
2) §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,§3. 3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunlnych
właściciele nieruchomości w ramach opłaty mogą dostarczać nastepujące rodzaje odpadów:
1) metal;
2) papier;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji – tylko odpady zielone;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
9) zużyte baterie i akumulatory, świetlówki;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 2 ton od nieruchomości zamieszkałej;
13) zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów, motocykli i samochodów osobowych)." ;
3) Uchyla się §3 ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojeówdztwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie
Adam Radom
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