
 

 

UCHWAŁA NR XV/100/2020 

RADY GMINY KAMIONKA 

z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Kamionka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) – Rada Gminy 

Kamionka, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/108/2016 Rada Gminy Kamionka z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka” zmienionej uchwałą Nr 

XIII/86/2019 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 grudnia 2019 r. w załączniku nr 1 stanowiącym Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 9 dodaje się ust 5 i 6 w brzmieniu: 

,,5. Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi: 

1) organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni, 

2) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru 

i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest 

nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności), 

3) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa 

podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego 

zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych 

warstw, np.: torf, słoma, już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów 

organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi 

warstwami ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład, 

różnych odpadów organicznych), 

4) jeśli stosujemy kompostownik powinna to być konstrukcja zapewniająca odpowiednie przewietrzenie 

materiału, 

5) kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny być 

przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu, 

6) w razie potrzeby materiał powinien zostać zaszczepiony: tzn.: powinno się dostarczyć odpowiednich kultur 

mikroorganizmów, 
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7) pryzma oraz kompostownik zimą powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem, 

8) pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej 

zera. 

6. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady w przypadku 

zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, 

spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów określone w § 9 ust 5 niniejszego 

Regulaminu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 kwietnia 2020 r.  

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Ewa Grymuza 
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