
UCHWAŁA NR XXXIX/225/2020 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 30 listopada 2020r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Dęblin. 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz 
art. 4 ust. 1, ust. 2 i art. 4 ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami) 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach, Rada 
Miasta Dęblin uchwala co następuje: 

W treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin, stanowiącego 
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/90/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 września 2019 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin (Dz. Urz. 
Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 5480), zmienionej uchwałą Nr XIX/109/2019 Rady Miasta Dęblin 
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 7100) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. W § 3 dodaje się ust. 2, ust. 3 w brzmieniu: 

"2. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W przypadku posiadania 
przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz właściwego selektywnego 
gromadzenia w nim odpadów biodegradowalnych i bioodpadów, właściciel jest 
zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik/worki do ich 
zbierania. 

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi będący 
osobami fizycznymi, którzy wskazali w deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie przydomowego 
kompostownika, nie są objęci selektywną zbiórką odpadów biodegradowalnych 
i bioodpadów z miejsc ich wytwarzania." 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

§ 1  

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§3 

PRZEWj czący rady 
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