
UCHWAŁA NR XIX/109/2019
RADY MIASTA DĘBLIN

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminy utrzymania czystości i porzadku 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 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), - Rada Miasta Dęblin po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach, 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) wprowadza się następującą zmianę:

1) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych polegającym na zalewaniu gromadzonych odpadów przez deszcz,

2) zapobiegania gromadzenia i zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami przeznaczonymi do 
ich zbierania”.

§ 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 2020 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Leopold Świetliński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 7100
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