
UCHWAŁA NR LII/379/22 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr LI/370/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 
2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy 
Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szopena 8, ul. Długa 13 w Byczynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2022 poz. 559 z późn zm.) i art. 81 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) oraz § 6 ust. 12 Uchwały 
Rady Miejskiej w Byczynie nr XV/100/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonym na obszarze gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3086) Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr LI/370/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szopena 8, ul. Długa 
13 w Byczynie zmianie ulega zapis § 1 i otrzymuje brzmienie: 

„Przyznaje się dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Gminy Byczyna dla wnioskodawcy: 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szopena 8, ul. Długa 13, 46-220 Byczyna, na remont 
dachu kamienicy przy ul. Chopina 8, ul. Długa 13.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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