UCHWAŁA NR XXXIV/182/21
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Niedrzwica Duża.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie, uchwala się co następuje:
§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXV/133/2020 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża (Dz. U.
Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5432) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. W nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, bioodpady (stanowiące odpady kuchenne i spożywcze oraz odpady z pielęgnacji terenów
zielonych) mogą w pierwszej kolejności być poddane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu
na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w sposób selektywny i przekazywane
podmiotowi zbierającemu odpady komunalne. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadający przydomowe kompostowniki zwolnieni są z obowiązku posiadania
worka koloru brązowego oznaczonego napisem „BIO”."
2. W § 6 dodaje się ust. 5a o treści:
„5a. Za przydomowy kompostownik uważa się ograniczone, wydzielone miejsce (drewniane,
betonowe, z tworzywa), gdzie kompostowane są bioodpady. Pojemność kompostownika powinna być
dostosowana do ilości bioodpadów przeznaczonych do kompostowania. Przydomowe kompostowniki
powinny być umiejscowione w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 i 1696 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351) ”..
3. W § 8 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o treści:
„9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, poprzez:
1) okresowe ich czyszczenie,
2) nie dopuszczanie do zalegania odpadów komunalnych na terenie wokół pojemników lub worków,
3) używanie kompletnych i nieuszkodzonych pojemników,
4) zabezpieczenia przez zalewaniem odpadów przez wody opadowe i przed dostępem osób trzecich.”.
4. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„9. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym powinien
pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz
w miesiącu od listopada do marca,
2) papieru i tektury, szkła, metali, tworzyw sztucznych i odpadów wielomateriałowych – nie rzadziej
niż raz w miesiącu,
3) pozostałych odpadów komunalnych – w miarę potrzeb stosownie do ich nagromadzenia oraz
zgodnie z regulaminem.”.
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§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXV/133/20 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 3 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Dziekanowski
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