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UCHWAŁA Nr XXXVII/321/10 

RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE 

z dnia 3 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Halinów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. 
zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porzņdku w gminach (Dz.U. 
z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z póŝn. zm.), po zasiň-
gniňciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go, Rada Miejska w Halinowie uchwala, co nastň-
puje: 

§ 1. W załņczniku do uchwały nr XXXIII/284/09 
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 paŝdziernika 
2009r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzyma-
nia czystości i porzņdku na terenie miasta i gminy 
Halinów, § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.1. Właściciele nieruchomości oraz osoby i 
podmioty wymienione w § 3 zobowiņzani sņ do 
zawarcia z firmņ wywozowņ umowy na odbiór 
odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej 
niş: 

1) 60 litrów na miesiņc – w odniesieniu do osób 
zamieszkujņcych na terenie gminy; 

2) 30 litrów na miesiņc – w odniesieniu do osób 
uşytkujņcych działki naleşņce do pracowniczych 
ogrodów działkowych; 

3) 20 litrów na miesiņc – w odniesieniu do 
uczniów i pracowników szkoły kaşdego typu; 

4) 8 litrów na miesiņc – w odniesieniu do wycho-
wanków i pracowników przedszkoli lub şłob-
ków 

2. Ilośń odpadów komunalnych określona w 
ust. 1 jest sumņ: 

1) ilości odpadów ulegajņcych biodegradacji; 

2) ilości odpadów objňtych selektywnņ zbiórka 
odpadów.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Halinowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Halinowie: 
mgr Włodzimierz Gronczewski 
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UCHWAŁA Nr XXXVII/324/10 

RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE 

z dnia 3 marca 2010 r. 

w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. Nr 
62, poz. 718 z póŝ. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w zwiņzku z 
realizacjņ uchwały nr V/63/99 z dnia 25 marca 
1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystņ-

pienia do sporzņdzania Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Halinów 
oraz uchwały nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. 
w sprawie zmian w uchwale nr V/63/99 z dnia 
25 marca 1999r., Rada Miejska w Halinowie 
uchwala, co nastňpuje: 
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§ 1.1. Na rysunku m.p.z.p. miasta Halinów sta-
nowiņcego załņcznik do uchwały nr V/27/03 Rady 
Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Hali-
nów sprostowanej uchwałami nr IX/75/03 z dnia 
23 maja 2003r., nr XVIII/198/04 z dnia 16 kwietnia 
2004r., nr XXII/248/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. i nr 
XXV/277/04 z dnia 3 grudnia 2004r. Rady Miejskiej 
w Halinowie, prostuje siň błņd powstały wskutek 
omyłkowego naniesienia na rysunku planu po-
mnika przyrody na terenie działki nr ewid. 15/7 
połoşonej w Halinowie, ul. Zachodnia. 

2. Sprostowanie błňdu, o którym mowa w 
ust. 1 polega na wykreśleniu z rysunku planu  
pomnika przyrody omyłkowo naniesionego na 
terenie miasta Halinów, przy ul. Zachodniej – dz. 
nr ewid. 15/7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Halinowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Halinowie: 

mgr Włodzimierz Gronczewski 
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UCHWAŁA Nr XLV/283/2010 

RADY GMINY RADZANOWO  

 z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych 
oraz zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk  

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 i 
3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porzņdku w gminach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝniejszymi 
zmianami) oraz rozporzņdzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegó-
łowego sposobu określania wymagań, jakie po-
winien spełniań przedsiňbiorca ubiegajņcy siň 
o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r. Nr 5, 
poz. 33) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co 
nastňpuje: 

§ 1. Określa siň wymagania, jakie powinien 
spełniań przedsiňbiorca ubiegajņcy siň o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie:  

1. Odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, stanowiņce załņcznik nr 1 
do niniejszej uchwały.  

2. Opróşniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych, stanowiņce 
załņcznik nr 2.  

3. Prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwie-
rzňtami, stanowiņce załņcznik nr 3.  

4. Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie-
rzņt, a takşe grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzňcych i ich czňści, stanowiņce załņcznik nr 4.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Radzanowo.  

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego.  

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

Jolanta A. Sochacka 
 
 
 
 


