
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające 
czasowo na terenie miasta Bytomia.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/454/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2017 r. poz. 332).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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Załącznik do uchwały nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych:

1) papieru;

2) metalu;

3) tworzywa sztucznego;

4) szkła;

5) opakowań wielomateriałowych;

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji.

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych 
prowadzi się z podziałem na:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) odpady zielone;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

3. Przy wykonywaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów, o których mowa 
w ust. 2 pkt 6 i 12:

1) w zabudowie jednorodzinnej i na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się możliwość zbierania 
odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 12 w celu poddania ich procesom kompostowania 
w miejscu zbierania;

2) odpady powinny być zbierane i poddawane procesom kompostowania w sposób niepowodujący 
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, z zachowaniem obowiązujących przepisów 
szczegółowych.

4. Ustala się następujący system zbierania odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne - zbieranie u źródła;

2) papier:
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a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) szkło:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) przeterminowane leki:

a) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) zbieranie w mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) zbieranie w wyznaczonych aptekach;

7) przeterminowane chemikalia:

a) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) zbieranie w mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) zużyte baterie i akumulatory:

a) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) zbieranie w mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) zbieranie w placówkach oświatowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej,

d) zbieranie w punktach handlowych;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) zbieranie w mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) zbieranie w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, w ilości 
nie większej niż ilość zakupionego nowego sprzętu,

d) zbieranie w punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

12) zużyte opony:

a) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) zbieranie w mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

13) odpady zielone:

a) zbieranie u źródła,
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b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Ustala się uzupełniający system zbierania odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy poprzez zbieranie odpadów 
w mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Ustala się uzupełniający system selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego. Zbieraniu podlegają odpady: papieru, szkła, łącznie zbieranych frakcji 
odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

§ 2. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Obowiązek określony w ust. 1 winien być realizowany poprzez odgarnięcie i spryzmowanie 
zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie 
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub 
gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; powstające ścieki nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się pod 
następującymi warunkami:

1) naprawy związane są z bieżącą eksploatacją, z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych;

2) nie powodują utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów;

3) powinny odbywać się w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności 
poziom hałasu nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu dla terenów zabudowy 
akustycznie chronionej;

4) nie powodują zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;

5) odpady powstające podczas napraw są zbierane i odbierane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania
dotyczące warunków ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać w pojemnikach, których 
pojemność dostosowana jest do rodzaju zabudowy mieszkaniowej bądź charakteru prowadzonej 
działalności oraz do częstotliwości odbioru odpadów.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przeznaczone są pojemniki, 
w tym kontenery i worki przeznaczone do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów.

3. Ustala się, że do zbierania odpadów komunalnych służą:

1) pojemniki i kontenery o minimalnej pojemności 0,06 m3;

2) worki o minimalnej pojemności 0,035 m3;

3) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych i terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego o minimalnej pojemności 0,01 m3.

4. Dopuszcza się zbieranie odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe w systemie 
bezpojemnikowym, w wydzielonym miejscu gromadzenia odpadów stałych oraz odpadów zielonych 
w miejscu ich wytworzenia.

5. Dopuszcza się wspólne korzystanie przez właścicieli nieruchomości z pojemników na odpady 
komunalne za zgodą ich właściciela oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne.
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6. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zgłaszają wspólne korzystanie 
z pojemników w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

7. Nie dopuszcza się wspólnego korzystania z pojemników przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

8. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być oznakowane 
w następujący sposób:

1) pojemniki, z wyłączeniem pojemników wymienionych w ust. 3 pkt 3, należy oznaczyć poprzez 
umieszczenie adresu nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne; w przypadku 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy adresu wskazanego w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) ustala się następujące kolory pojemników:

a) odpady zmieszane - kolor czarny, metaliczny lub szary,

b) papier - kolor niebieski,

c) szkło - kolor zielony,

d) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych 
-  kolor żółty,

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – kolor brązowy;

3) pojemniki służące do zbierania odpadów z selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo 
oznakowane:

a) papier - napisem "Papier",

b) szkło - napisem "Szkło",

c) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych 
- napisem "Metale i tworzywa sztuczne",

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - napisem "Bio".

9. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 8 pkt 3 powinno wypełniać pole kwadratu o wymiarach co 
najmniej 15x15 cm.

10. Oznakowanie pojemników powinno być czytelne, wykonane w sposób trwały (naklejka, druk, 
farba itp.) w widocznym miejscu.

11. Pojemniki należy ustawić w miejscach gromadzenia odpadów stałych spełniających 
wymagania przepisów Prawa budowlanego, w miejscach zabezpieczonych przed zbieraniem się wody 
i błota oraz łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i podmiotów odbierających odpady 
i niepowodujących nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób 
trzecich.

12. Pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 3 powinny:

1) spełniać stosowne wymagania określone przepisami prawa;

2) być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą zbierane odpady przed dostępem owadów, 
gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi (nie dotyczy pojemników 
wymienionych w ust. 3 pkt 3), dopuszcza się możliwość stosowania kontenerów na meble
i odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe bez pokrywy;

3) być w dobrym stanie technicznym;

4) być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;

5) być myte w miarę potrzeby;

6) być okresowo dezynfekowane - minimum raz na sześć miesięcy.

13. Worki powinny mieć możliwość szczelnego zamknięcia bądź zawiązania, a odpady nie mogą 
powodować uszkodzenia worka podczas czynności odbioru.
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14. Właściciele nieruchomości nieposiadający miejsca na ustawienie pojemników do zbierania 
odpadów komunalnych zobowiązani są do zapewnienia takiego miejsca na innej nieruchomości za 
zgodą właściciela tej nieruchomości.

15. Miejsce na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinno być wskazane przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne.

16. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miejsce na ustawienie 
pojemników do zbierania odpadów komunalnych powinno być określone w deklaracji, o której mowa 
w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

17. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych powinny 
być wykonane z materiałów trudnopalnych. Ilość i rozmieszczenie pojemników uzależnia się od 
natężenia ruchu pieszego, pojemniki powinny być rozmieszczone tak, aby odległość pomiędzy nimi 
nie przekraczała 500 m.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5. 1. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) papier należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) szkło należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

4) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych 
należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy usuwać 
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

6) odpady zielone należy usuwać  sezonowo w okresie od marca do listopada -  na bieżąco;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy usuwać nie rzadziej niż raz na tydzień;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy usuwać na bieżąco;

9) pozostałe frakcje odpadów, nieuregulowane niniejszym przepisem należy usuwać na bieżąco;

10) nieczystości ciekłe należy usuwać z częstotliwością wynikającą z objętości zbiornika, w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika na skutek jego przepełnienia, nie rzadziej niż 
jeden raz na pół roku.

2. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować 
zachowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia pracownikom przedsiębiorcy 
odbierającego odpady komunalne dostępu do pojemników służących do zbierania odpadów 
komunalnych, w sposób umożliwiający ich opróżnianie, bez narażenia na szkodę ludzi, budynków 
i pojazdów.

4. Sposób pozbywania się nieczystości ciekłych ustala się z przedsiębiorcą odbierającym 
nieczystości ciekłe.

5. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy ustala się z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

6. Pojemniki rozmieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na 
drogach publicznych należy opróżniać w zależności od miejsca usytuowania z częstotliwością 
zapewniającą utrzymanie właściwego standardu sanitarnego w okolicy ustawienia pojemnika, 
nie rzadziej jednak niż jeden raz na tydzień w sezonie jesienno-zimowym i dwa razy na tydzień 
w sezonie wiosenno-letnim.
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Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. W ramach koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przyjmuje się efektywne wykorzystanie 
zasobów, zapobieganie powstawaniu odpadów, zróżnicowaną produkcję i konsumpcję.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami (zwane dalej właścicielami) psów i innych 
zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, 
w szczególności sprawowania dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się 
na terenie w taki sposób zabezpieczonym, aby uniemożliwiało to samodzielne niekontrolowane 
przedostanie się zwierzęcia poza teren nieruchomości, na której przebywa.

2. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i z nałożonym 
kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod 
warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 
jego zachowaniem, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

3. Właściciele psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do reagowania w sytuacjach 
zakłócania spokoju przez zwierzę.

4. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych - zobowiązani 
są zabezpieczyć je przed niekontrolowanym wydostaniem się z lokalu.

5. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez 
nie zniszczeń i zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak 
place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery i inne, a także klatki schodowe i inne 
pomieszczenia budynków służące do użytku publicznego. Postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z psów przewodników.

6. Powstałe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odchody zwierzęce należy 
wrzucać w szczelnym opakowaniu do koszy ulicznych lub do specjalnych pojemników, 
przeznaczonych na psie odchody.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach

§ 8. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach 
wielomieszkaniowych i obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.

2. Hodowla zwierząt gospodarskich poza miejscami wymienionymi w ust. 1 może być prowadzona 
pod warunkiem, że nie będzie powodowała dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości uciążliwości 
takich jak emisja hałasu czy odory oraz zanieczyszczenia terenu przyległego.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do:

1) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z dróg publicznych oraz innych 
miejsc użyteczności publicznej;

2) dbania o to aby zwierzęta nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i nie zakłócały korzystania 
z nieruchomości sąsiednich;

3) przepędzania zwierząt w sposób niekolidujący z ruchem drogowym, szczególnie w obrębie dróg 
o dużym natężeniu ruchu;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

5) natychmiastowego zgłaszania potrzeby usunięcia zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacji.

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 9. 1. Na terenie miasta Bytomia obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
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1) jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;

2) obiekty użyteczności publicznej;

3) zabudowane obiektami wykorzystywanymi w celach działalności gospodarczej lub magazynowej.

2. Ustala się, że obszary, o których mowa w ust. 1 podlegają ciągłej deratyzacji, w okresach:

1) wiosennym w terminie 1 kwietnia – 30 kwietnia każdego roku;

2) jesiennym w terminie 1 października – 31 października każdego roku.

.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia .................... 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w niniejszej treści określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytom wskazane w art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzono również zapisy dostosowujące 
sposób selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych do wymogów rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
oparta jest o zbieranie następujących frakcji odpadów:

- papier (pojemnik niebieski z napisem "Papier"),

- szkło (pojemnik zielony z napisem "Szkło"),

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (pojemnik żółty z napisem "Metale 
i tworzywa sztuczne"),

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (pojemnik 
brązowy z napisem "Bio").

Jednocześnie zmieszane odpady komunalne będą zbierane w pojemniku o kolorze czarnym, 
metalicznym lub szarym.

Założono również selektywne zbieranie odpadów w sposób jak wyżej na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego.

W treści regulaminu dostosowano częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu posesji 
uwzględniając nowy podział frakcji odpadów przy zbiórce selektywnej odpadów.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach gmina zobowiązana jest do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia 
uchwalenia tego planu. Obowiązujący „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 
2016-2022", który został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/37/7/2017 z dnia 
24 kwietnia 2017 r. wszedł w życie z dniem podjęcia i wskazuje na konieczność podjęcia działań 
w celu realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Regulamin zostaje wprowadzony w miejsce dotychczas obowiązującego przepisu przyjętego 
uchwałą nr XXXIV/454/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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