DRUK NR 229

PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza
UCHWAŁA NR ……………..
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia ……………. 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Halinów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 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.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Rada Miejska w Halinowie uchwala, co
następuje:
§ 1.
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Halinów stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr XV.169.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2. po pkt 15) dodaje się punkt 16) w brzmieniu:
„16) chemikalia”,
2) w § 3. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne z gospodarstw domowych zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach.
W sytuacji, w której właściciel nieruchomości prowadzi kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi zwalnia się właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z
obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.”,
3) w § 3. ust. 4. uchyla się punkt 4).,
4) w § 3. ust. 5. uchyla się punkty od 1) do 3).,
5) w § 13. wykreśla się ust. 7.,
6) § 15 otrzymuje brzmienie:
„ § 15. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenów publicznych obejmuje opróżnianie koszy
ulicznych.”,
7) w § 17. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości oraz władający terenami przeznaczonymi do użytku publicznego zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w
przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.”,
8) w § 17. ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych. „,

9) w § 21.ust. 1. pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
„3) w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, deratyzację należy wykonać w razie potrzeby.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Halinowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
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UZASADNIENIE
W związku z uwagami zgłoszonymi przez Wydział Prawny Wojewody wprowadza
się zmiany w niektórych paragrafach, zgodnie z wytycznymi .
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku
Mazowieckim.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i zgodne z przepisami
obowiązującego prawa.
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