UCHWAŁA NR VII/64/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 7625) wprowadza
się następującą zmianę:
w Rozdziale 5 § 10 otrzymuje brzmienie:
1. Gmina Kałuszyn według Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 znajduje się we
wschodnim regionie gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są do
zagospodarowania na terenie Regionu Wschodniego odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów
ulegających biodegradacji i zielonych oraz pozostałości po segregacji i po procesie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania.
3. Odpady zebrane selektywnie powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają
możliwość
ich
właściwego
zagospodarowania
lub
w przypadku braku takiej możliwości, mogą być one kierowane do innych instalacji przetwarzających
poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.
4. Odpady zmieszane, bioodpady i odpady zielone, a także pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego
przetwarzania, które zostały przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do
instalacji posiadających status RIPOK.
5. W przypadku, gdyby regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych uległa awarii lub nie mogła
przyjmować odpadów z innych przyczyn, odpady komunalne należy kierować, zgodnie z zasadą bliskości, do
instalacji zastępczych.
6. Powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone i bioodpady powinny być w pierwszej kolejności
wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach na terenach zabudowy jednorodzinnej.
7. Podejmowanie przez Gminę Kałuszyn działań zapobiegających powstawaniu odpadów, w szczególności
przeprowadzanie kampanii informacyjno-edukacyjnych na temat postępowania z poszczególnymi rodzajami
odpadów oraz promujące hierarchię sposobów postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjny styl życia
oraz ekoprojektowanie .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
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§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie
z art. 4 pkt 3 ustawy
z dnia
13 września
1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy jest obowiązana dostosować
regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego
planu.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalony dnia 26 czerwca 2015 r. –
uchwała nr Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie, w wyniku uchwalenia Planu gospodarki odpadami
dla województwa mazowieckiego 2024 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r.
nie spełnia wymogów, dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały.
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