
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2021 
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 - 2a  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie – Rada  Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/145/2020 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 15 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek 
Łukowski (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 6766) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §1 w ust.3 skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje wyrazy „lub kompostować                        
w przydomowych kompostownikach”, 

2) Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu : 

„§ 3a. 1. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi. 

2. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniach przydomowych: 

1) kompostownik należy wykonać z desek lub zakupić gotowy, konstrukcja kompostownika ma 
zapewniać odpowiednie wietrzenie materiału; 

2) kompostownik musi zapewniać prawidłowy proces kompostowania bioodpadów i nie może stwarzać 
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich; 

3) bioodpadów nie kompostuje się w dołach oraz w zbiornikach betonowych ograniczających dostęp 
powietrza. 

3. W przypadku kompostowania bioodpadów zwalnia się w całości właściciela nieruchomości, 
z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na bioodpady. 

4. W przypadku właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nie zapewnia się odbierania 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski . 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Krzysztof Szczepańczyk 
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