
UCHWAŁA NR 794/XXIV/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 730/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lublinie - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W uchwale nr 730/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 2 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) odpady niebezpieczne i chemikalia - ilość nielimitowana;”; 
2) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Odpady niebezpieczne i chemikalia dostarczane są do punktów selektywnego zbierania odpadów, 
wyposażonych w specjalistyczne pojemniki.”; 

3) § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Wykaz miejsc ustawienia specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne i chemikalia gmina 

Lublin podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Lublin.”. 

§ 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 

 
 

Jarosław Pakuła 
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