
                                                                                                                 

 

UCHWAŁA NR XXX/258/2022 

RADY GMINY RUDNIK 

                                                     z dnia 07 lutego 2022 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Rudnik 

 

 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 (Dz.U. z 2021 r. poz.1372, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 

ustawy z dnia 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 Krasnymstawie, Rada Gminy Rudnik uchwala, co następuje: 

§ 1 W uchwale Nr XV/103/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudnik (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2020 r. poz. 130, z późn. zm.) w załączniku  w § 3 w ust. 1 po pkt 16 kropkę 

zastępuje się przecinkiem i dodaje ust. 17 i 18 w brzmieniu : 

„ 17. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwalnia się właścicieli nieruchomości 

posiadających kompostownik w całości z obowiązku posiadania worka na te odpady. 

„18. Kompostownik bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:  

a) w gotowych kompostownikach przydomowych, 

b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub 

zaimpregnowanych belek ułożonych w taki sposób aby zapewnić dostęp powietrza do warstw 

kompostu,  

c) pojemności przydomowych kompostowników należy dostosować do ilości wytwarzanych 

bioodpadów w sposób gwarantujący prawidłowy proces kompostowania odpadów.  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,          

i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 r. 

 

  

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Rudnik. 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Rudnik  wynika z konieczności doprecyzowania 

niektórych jej zapisów, w szczególności dotyczących dodania  możliwość kompostowania 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach na terenie 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krasnymstawie zaopiniował projekt pozytywnie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskuje się o podjęcie w/w uchwały. 

 


