UCHWAŁA NR XLII/300/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 31 sierpnia 2017 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2,
4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Rada Miejska w Byczynie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej
Regulaminem, w następującej treści:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej Regulaminem,
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna.

określa

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz
terenach użytku publicznego
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co
najmniej w zakresie obejmującym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło kolorowe,
e) odpady ulegające biodegradacji,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe,
k) zużyte opony,
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) zbieranie niesegregowanych lub pozostających po segregacji odpadów komunalnych zwanych
dalej zmieszanymi i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 3. 1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do
zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) papier – w worku koloru niebieskiego z oznaczonym napisem ,,Papier",
b) metale i tworzywa sztuczne - w worku koloru żółtego z oznaczonym napisem ,,Metale
i tworzywa sztuczne'',
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c) szkło kolorowe – w osobnym pojemniku w kolorze zielonym lub w pojemniku z klapą koloru
zielonego z oznaczonym napisem ,,Szkło kolorowe",
d) odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku
w pojemniku z klapą brązową z oznaczonym napisem ,,Bio",

w kolorze

brązowym

lub

e) odpady zmieszane – w osobnym pojemniku,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) papier – w osobnym pojemniku w kolorze niebieskim lub w pojemniku z klapą koloru
niebieskiego z oznaczonym napisem ,,Papier",
b) metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku koloru żółtego lub pojemniku z klapą
koloru zółtego z oznaczonym napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne",
c) szkło kolorowe – w osobnym pojemniku w kolorze zielonym lub w pojemniku z klapą koloru
zielonego z oznaczonym napisem ,,Szkło kolorowe",
d) odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku
w pojemniku z klapą brązową z oznaczonym napisem ,,Bio",

w kolorze

brązowym

lub

e) odpady zmieszane – w osobnym pojemniku.
3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne należy odpady gromadzić w pojemnikach.
2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub
upoważniona przez właściciela nieruchomości osoba, zobowiązani są dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą
ponadto w systemie akcyjnym.
4. Odpady komunalne pochodzące z palenisk domowych należy umieszczać w pojemniku
z odpadami zmieszanymi.
5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane
w ust. 1 pkt. 1-3 traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

w inny

sposób

niż

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz
należytego stanu sanitarno–higienicznego nieruchomości.
2. Obowiązek oczyszczania chodników i innych części nieruchomości służących do użytku
publicznego ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej
ograniczających śliskość chodnika. Dozwolony materiał użyty do tych celów należy usunąć
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na
jezdnię.
§ 5. 1. Na nieruchomościach lub ich częściach:
1) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem,
że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi,
2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego
celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach
do tego przeznaczonych.
2. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki i podwórka zabrania się
prowadzenia napraw blacharsko – lakierniczych.
3. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach,
terenach zielonych oraz w parkach i lasach.
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Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności minimum 120 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 1100 l;
4) oznakowane kontenery o pojemności od 1,5 do 7 m3;
5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;
6) przydomowe kompostowniki.
2. Właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie wyposażenie nieruchomości
w odpowiednie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
3. Wskazane w ust. 1 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone
w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające rodzaj gromadzonych odpadów oraz odpowiedni kolor, instrukcję korzystania
z pojemnika, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację
właściciela.
5. Dopuszcza
się
kompostowanie
odpadów
biodegradowalnych
w przydomowych
kompostownikach na terenie nieruchomości, do której właściciel nieruchomości posiada tytuł
prawny, obejmujący obszar zabudowy który zamieszkuje, obszar zabudowy budynkami
gospodarskimi związanymi z obszarem na którym zamieszkuje lub działkach przyległych do
opisanej powyżej, stanowiącej jego własność.
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.
§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie ma ustanowionego zarządu ustala się
do zbierania zmieszanych odpadów minimalną pojemność pojemnika jeżeli z takiego pojemnika
korzysta:
1) nie więcej niż 5 osób korzystających – jeden o pojemności 120 l;
2) powyżej 5 do 10 osób korzystających – dwa o pojemności 120 l lub jeden o pojemności
240 l;
3) powyżej 10 - należy stosować kombinacje pojemników, o których mowa w pkt. 1-2, lub
pojemniki 1100 l proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie ma ustalonego zarządu ustala się do
zbierania segregowanych odpadów minimalną pojemność pojemnika oraz minimalną pojemność
worków, jeżeli z takich korzysta:
1) na papier worek o pojemności minimum 120 l;
2) na metal i tworzywa sztuczne worek o pojemności minimum 120 l;
3) na szkło, odpady zmieszane i odpady biodegradowalne jeden pojemnik przypadający na
mniej niż 10 osób korzystających o minimalnej pojemności 120 l na każdą frakcję;
4) powyżej 10 osób korzystających należy stosować kombinację pojemników na szkło, odpady
zmieszane i odpady biodegradowalne o minimalnej pojemności 120 l na każda frakcję;
5) w przypadku powyżej 20 osób należy stosować pojemniki na szkło, odpady zmieszane
i odpady biodegradowalne o minimalnej pojemności 1100 l na każdą frakcję;
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§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
wielorodzinnej ustala się do zbierania zmieszanych odpadów minimalną pojemność pojemnika
jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 5 osób korzystających – jeden o pojemności 120 l;
2) powyżej 5 do 10 osób korzystających – dwa o pojemności 120 l lub jeden o pojemności
240 l;
3) powyżej 10 do 20 osób korzystających - trzy o pojemności 120 l lub jeden pojemności 240 l
i jeden 120 l;
4) powyżej 20 osób należy stosować pojemniki o pojemności 1100 l.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
wielorodzinnej ustala się do zbierania segregowanych odpadów minimalną pojemność pojemnika
1) na papier o pojemności 0,12 m3 do 1,5 m3;
2) na metal i tworzywa sztuczne o pojemności 0,12 m3 do 1,5 m3;
3) na szkło o pojemności 0,12 m3 do 1,5 m3;
4) na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 0,12 m3 do 1,5 m3;
5) na odpady zmieszane o pojemności od 0,12m3 do 2m3 .
§ 9. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady budowlane pochodzące z remontów
obiektów powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu lub w specjalnych kontenerach,
w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.
§ 10. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne,
w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:
1) 10 l - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach
i praktykach lekarskich, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów
opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne;
2) 25 l - na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż l20 l na
punkt, dla restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż
odpady komunalne;
3) 30 l - na osobę zatrudnioną nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i punktów usługowych,
niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne;
2. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których
zamieszkują
mieszkańcy
i pomieszczenia
niemieszkalne,
właściciele
nieruchomości
niezamieszkałej powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych
nie wytwarzanych w gospodarstwie domowym.
§ 11. 1. Na drogach publicznych oraz terenach użyteczności publicznej takich jak parki,
skwery, przystanki komunikacji, ciągi pieszo-jezdne odpady zbiera się w koszach ulicznych.
2. Ustala się pojemność dla koszy ulicznych od 30 do 60 litrów.
3. Kosze uliczne należy rozmieścić w taki sposób, aby były ogólnodostępne.
4. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie
i dezynfekcje nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 12. Pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i suchych należy umieszczać
w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Ponadto:
1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności
otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do
transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników
do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na teren bezpośrednio
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przyległy do nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z jednostką wywozową
odbierającą odpady;
3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości,
w szczególności poprzez niezastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości
dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem
posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel;
5) worki przeznaczone do zbierania papieru, metali i tworzyw sztucznych należy umieszczać
w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów
w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania
odpadów w należytym stanie sanitarnym.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby
nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie
korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez
usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do
pojemnika.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wynosi:
1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu z terenu gminy
Byczyna;
2) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu z terenu gminy
Byczyna,
3) papier – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące z terenu gminy Byczyna;
4) metal i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu z terenu gminy Byczyna,
5) szkło kolorowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu z terenu Gminy Byczyna;
6) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
odbywać się będzie w systemie akcyjnym nie rzadziej niż dwa razy do roku zgodnie
z podanym harmonogramem;
7) 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 i ilości wytwarzanych odpadów;
8) odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 7.00 – 18.00;
9) kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
10) 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.
§ 15. Zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków płynnych powstałych
w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników
bezodpływowych w których gromadzone są ścieki bytowe .
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Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. Zorganizowany przez
zapewniać ma w szczególności:

gminę

system

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,
mieszkańców, w tym systemem selektywnego zbierania odpadów;

wszystkich

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie;
3) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych;
4) zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
5) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych ze strumienia odpadów
komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania;
6) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich
procesom unieszkodliwiania.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. Osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Byczyna i posiadające psa zobowiązane są
do:
1) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa z terenu tej
nieruchomości do miejsc powszechnie dostępnych,
2) oznaczenia nieruchomości tablicą informacyjna o posiadaniu psa, w przypadku gdy pies
przebywa poza pomieszczeniem przeznaczonym na jego schronienie.
§ 18. 1. Zobowiązuje się właścicieli psów do wyprowadzania psa w miejscach publicznych
wyłącznie na smyczy. Psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia powinny mieć założony
kaganiec.
2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli
nad jego zachowaniem, a pies ma nałożony kaganiec.
3. Posiadacz psa jest zobowiązany do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie
spokoju, porządku, bądź spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem
psa.
4. Przewożenie psa środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach
ustalonych przez przewoźnika.
§ 19. 1. Zabrania się wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów,
lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, za wyjątkiem
zakładów weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów przewodników.
2. Zabrania się wprowadzania psów i kotów na tereny i urządzenia służące do zabawy dla
dzieci oraz do piaskownic.
3. Zabrania się kąpieli psów i innych zwierząt domowych w otwartych, ogólnodostępnych
zbiornikach wodnych.
§ 20. Właściciele psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez swoje zwierzęta na klatce schodowej lub w innych
pomieszczeniach budynków służących do wspólnego użytku oraz na terenach użytku publicznego,
takich jak: ulice i chodniki, parki, trawniki, skwery itp. Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.
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Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 21. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych
w ścisłym centrum miasta w strefie A ochrony konserwatorskiej miasta Byczyna.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich m.in. koni, bydła, trzody chlewnej,
owiec, kóz, jeleniowatych, królików, drobiu na nieruchomościach położonych w granicach
administracyjnych miastaByczyna jeżeli:
1) jest to niezgodne z przepisami higieniczno-sanitarnymi,
2) jest to niezgodne z przepisami prawa budowlanego,
3) jest to niezgodne z przepisami prawa ochrony środowiska,
4) utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest uciążliwe dla osób zamieszkujących sąsiednie
nieruchomości (hałas, odór).
3. Na terenach zwartej zabudowy w granicach administracyjnych miasta Byczyna wprowadza
się zakaz hodowli pszczół, zwierząt futerkowych.
4. Zakazy określone w ust. 2 i 3 nie dotyczą rolników posiadających gospodarstwo rolne na
terenie miasta i będących płatnikami podatku rolnego do gminy.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 22. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej
deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i jesienią) w terminach odpowiednio:
1) deratyzacja wiosenna od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,
2) deratyzacja jesienna od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta, w szczególności:
budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy,
warsztaty, obiekty przemysłowe, altany, pojemniki na odpady, piwnice, węzły cieplne, przyłącza
kanalizacyjne, kolektory sanitarne.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 24. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/276/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Byczyna.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą
obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie
Adam Radom
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