
UCHWAŁA  NR                /          /12

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia                2012 roku

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.  
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 
149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391) po zasięgnięciu opinii  
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Hajnówce,  Rada  Miasta  Hajnówka 
uchwala, co następuje:

§ .1 Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ .2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ .3 Traci moc uchwała Nr XXXI /190 /05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka 
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 20, poz. 284)

§ .4 Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady 
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Uzasadnienie

Artykuł  4  ust.  1  znowelizowanej  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), nakłada na radę gminy obowiązek 

uchwalenia  regulaminu  po  zasięgnięciu  opinii  państwowego  powiatowego  inspektora 

sanitarnego.  Rada  gminy  jest  obowiązana  dostosować  regulamin  do  wojewódzkiego  planu 

gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy doty-

czące:  wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmu-

jących m.in.  prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpa-

dów komunalnych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków roz-

mieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-

wym i technicznym, przy uwzględnieniu, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów ko-

munalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do 

użytku  publicznego; obowiązków  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe,  mających  na  celu 

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku, wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na tere-

nach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych 

obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
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