
Projekt

z dnia 12 czerwca 2013 r.
DRUK NR 1009-1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin zmienionej uchwałą Nr 703/XXVIII/2013 
Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 8 ust. 5, 

2) §16 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na 
ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy ustala się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: obszary 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno – produkcyjnej oraz obszary zabudowy produkcyjnej 
w gospodarstwach rolnych i hodowlanych oraz zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania 
deratyzacji.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie

Rada Miasta Lublin podejmując Uchwałę Nr 657/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin uwzględniając obowiązujący w 2012 r. stan prawny, 
wprowadziła zapis zawarty w § 8 ust. 5 tj. „5. Realizacja prac związanych w utrzymywaniem pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, na nieruchomościach zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudową zagrodową oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, może 
świadczyć gmina Lublin w ramach usługi dodatkowej w rozumieniu art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.". Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ówczesnym brzmieniu 
umożliwiała fakultatywne przejęcie przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jako usługi dodatkowej świadczonej w zamian za 
opłatę dodatkową. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniła zapis art. 5 ust. 1 pkt 1. Regulacja ta umożliwia gminom podjęcie stosownych 
rozstrzygnięć w przypadku chęci przejęcia przez gminę opisanego na wstępie obowiązku wraz z finansowaniem 
takiego przedsięwzięcia w ramach kosztów odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Należy podkreślić, iż takie rozwiązanie będzie dodatkowym bodźcem zachęcającym mieszkańców do 
selektywnego zbierania odpadów. Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 6r ust. 2a wprowadza możliwość 
finansowania przez gminy z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażania 
nieruchomości w pojemniki, a także worki do zbierania odpadów komunalnych, oraz utrzymywanie ich 
w należytym stanie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.c.p.g. Regulamin (…) określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji 
i terminów jej przeprowadzania. W Rozstrzygnięciu Nadzorczym Nr PN_II.4131.22.2013 Wojewody Lubelskiego 
z dnia 25 stycznia 2013 r. organ nadzoru nakazał zmianę zapisów dotyczących obszarów podlegających 
deratyzacji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Lublin spowoduje, że zapis § 
8 ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin będzie bezprzedmiotowy oraz 
pozwoli na realizację obowiązku wskazanego do usunięcia przez organ nadzoru, co stanowi uzasadnienie do 
podjęcia niniejszej uchwały w proponowanym kształcie. 
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