
 

 

UCHWAŁA NR XLV/371/2021 

RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej  

Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej zadania własnego Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie 

zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1372) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) oraz art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 797 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/329/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Bystrzycy Kłodzkiej zadania własnego Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie zarządzania zrekultywowanym 

składowiskiem odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej wprowadza się następującą zmianę: 

- § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Powierza się Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Bystrzycy 

Kłodzkiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, wszelkie zadania i obowiązki 

związane z zarządzaniem zrekultywowanym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w Bystrzycy Kłodzkiej, zlokalizowanym na części działek o numerach ewidencyjnych: 221, 222, 223, 224, 

225, 295, obręb Stara Bystrzyca - miasto,  gmina Bystrzyca Kłodzka. 

2. Celem zabezpieczenia swobodnego dostępu do zrekultywowanego składowiska odpadów wyznacza  

się również pas gruntu o szerokości 5 metrów bezpośrednio przyległy, który obejmuje części działek 

wymienionych w ust. 1 oraz części działek nr 220 i 296. 

3. Wyznaczony pas gruntu szczegółowo określony w ust. 2 powierza się Zakładowi Usług Komunalnych 

Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka w zakresie 

wykonywania wszelkich zadań i obowiązków związanych z zarządzaniem zrekultywowanym składowiskiem 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bystrzycy Kłodzkiej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Leszek Stróż 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 września 2021 r.

Poz. 4199
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