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UCHWAŁA NR XXXIV/241/22
RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU
z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frampol
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 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 Biłgoraju, Rada Miejska we Frampolu uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frampol, stanowiącym załącznik
do uchwały nr XXI/150/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Frampol (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 6189) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 4 po ust. 12 dodaje się ust. 13-17 w następującym brzmieniu: "13. Wprowadza się możliwość
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na
terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwalnia się
właścicieli nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
14. Kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających
uprawę roślin.
15. Kompostowanie powinno odbywać się w warunkach zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu na
środowisko oraz w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem, zagniwaniem lub pleśnieniem materiału
przeznaczonego do kompostowania.
16. Wymóg kompostowania uważa się za spełniony, jeżeli bioodpady kompostowane są w wydzielonym
i przeznaczonym do tego kompostowniku, położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie.
Kompostowanie może odbywać się w:
- kompostownikach otwartych – wykonanych z desek lub belek, ułożonych w ten sposób, aby zapewnić
dostęp powietrza do warstw kompostu, tworzących rodzaj skrzyni bez dna,
- kompostownikach zamkniętych – najczęściej wykonanych z surowców wtórnych.
17. Gmina nie zapewnia odbioru bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, jeżeli właściciele tych nieruchomości złożyli
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającą informację
o posiadanym kompostowniku przydomowym, w którym kompostują bioodpady stanowiące odpady
komunalne oraz korzystają z tego tytułu ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.".
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§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

Przewodniczący Rady
Lech Kaczor

