
UCHWAŁA Nr LI/306/2021 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 25 października 2021 r. 

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1, 
ust. 2 i art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach, Rada Miasta Dęblin uchwala 
co następuje: 

§ 1  

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) oraz uchwałą Nr XXXIX/225/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 
2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r. poz. 6332) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„ § 2  
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym: 

a) papier, tektura, 
b) tworzywa sztuczne, 
c) metale, 
d) szkło, 
e) opakowania wielomateriałowe, 
f) bioodpady, 
g) odpady niebezpieczne, 
h) popioły, 
i) zużyte baterie i akumulatory, 
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
1) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
m) zużyte opony, 
n) przeterminowane leki i chemikalia, 
o) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki, 



p) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzi selektywną 
zbiórkę odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy i zapewnia przyjmowanie wszystkich odpadów wymienionych 
w ust. 1. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), d), e), f), h) odbierane są sprzed 
posesji." 

§ 6 ust. 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki 
w odpowiednich kolorach: 

1) zielone, z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 
ze szkła, oznaczonych napisem "Szkło"; 

2) niebieskie, z przeznaczeniem na papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczonych napisem "Papier"; 

3) żółte, z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczone napisem 
"Metale i tworzywa sztuczne"; 

4) brązowe, z przeznaczeniem na bioodpady, oznaczonych napisem "Bio"; 
5) czarne lub ciemnozielone, z przeznaczeniem na niesegregowane (pozostałe 

z procesu segregacji) odpady komunalne; 
6) czarne, z przeznaczeniem na popioły z palenisk domowych." 

W § 12 regulaminu dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których jednocześnie prowadzona 
jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości 
powinien w sposób widoczny oznakować pojemniki tak, aby jednoznacznie wynikało, 
w którym pojemniku gromadzone są odpady z gospodarstwa domowego, a w którym 
odpady komunalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą." 

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) regulaminu otrzymuje brzmienie: 
,,c) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury - raz na dwa miesiące." 

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. h) regulaminu otrzymuje brzmienie: 
,,h) popiół z palenisk domowych - raz na dwa miesiące - w okresie od 1 listopada 
do 30 kwietnia." 

§ 14 ust. 1 pkt 2 lit. f) regulaminu otrzymuje brzmienie: 
,,f) popiół z palenisk domowych - raz na dwa miesiące - w okresie od 1 listopada 
do 30 kwietnia." 

§ 14 ust. 11 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„11. Odpady tekstyliów i odzieży winny być przekazywane do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych." 



8. W § 14 regulaminu dodaje się ust. 12 w następującym brzmieniu: 
„12. Częstotliwość opróżniania dla zbiorników bezodpływowych ustała się nie rzadziej 
niż raz na dwanaście miesięcy." 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
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