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Republika ng Pilipinas
Lalawigan ng Bulakan

Bayan ng Baliwag
TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

PINAGTIBAY SA KARANIWANG PULONG BLG. 27 TAONG 2016 NG
SANGGUNIANG BAYAN NG BALIWAG, BULAKAN NA GINANAP NOONG
IKA-O2 NG NOBYEMBRE 2015 SA BULWAGANG PULUNGANG GAT
MARIANO PONCE NG BAHAY PATIAHALAAN-
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KAPASIYAHAN BLG. 55

KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TINANGKILIK
ADOPTED) NA PANLALAWIGANG KAUTUSANG NAGBABAWAL SA

GGAMTT NG NON-BTODEGRADABLE (Dr-NABUBULOK) PLASTTC
BAGS, STYROFOAITI AT MGA KAURI NITO BILANG PACKAGING
MATERIALS SA BAYAN NG BALIWAG EULACAN AT NAGTATAKDA NG
KAPARUSAHAN SA PAGLABAG DITO

SAPAGKAT, itinadhana ng Artikulo II, Seksiyon 06 ng Saligang Batas
na dapat pangalagaan at isulong ng estado ang karapatan ng mamimayan
para sa isang balanse at malusog na ekolohiya na naaayon sa kalikasan;

SAPAGKAT, itinatadhana ng seksiyon 3(1) n9 Republic Act 7160 na
ang mga yunit ng pamahalaang lokal ay makikibahagi sa pamahalaang
pambansa sa pananagutan sa pamamahala at pagpapanatili ng balanseng
ekolohiya sa loob ng kanilang nasasakupan;

SAPAGKAT,ang seksiyon 458(VI) ng Repubtic Act 7160 ay binibigyanng kapangyarihan ang sanggunian na pangaragaan ang kaparigiran at
magpataw ng kaukulang parusa para sa mga gawaing maglaligay sa
kapaligiran sa panganib , tulad ng mga gawaing migdudulot nf, pohisyon ,pagpapabilis sa pagkatuyo n9 mga ilog at lawa o ng pagiging di_balanse ng
ekolohiya;
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SAPAGKAT, ang mga plastic bags at styrofoam ay palasak na
ginagamit bilang packaging materials sa bayan ng Baliwag at sa lalawigan
ng Bulacan;

SAPAGKAT,ang mga plastic bags at styrofoam bilang mga di-
nabubulok (non-biodegradable) na materyales ay bumabara sa mga kanal,
sapa, kailugan at iba pang mga dinadaanan ng tubig sa panahon ng tag-ulan
na nagiging sanhi ng pagbaha at nagsisilbing panganib sa mga kailugan at
sa kapaligiran;

SAPAGKAT, kinakailangan nang maisaayos, mapamahalaan at
makontrol ang paggamit ng plastic bags, styrofoam at mga kauri nito bilang
packaging materials sa bayan ng Baliwag at sa lalawigan upang
mahadlangan ang pagkakaroon ng di-balanseng ekolohiya;

DAHIL DITO, sa mungkahi ni Kgg. Lee Edward V. Nicolas, kasangquni
ng pamahalaang Bayan ng Baliwag, Bulacan na sinang-ayunan ng lahat ng

mga kasangguning nakadalo.

IPINASIYA, gaya ng dito'y ipinasisiya na pagtibayin ang tinangkilik
(adopted) na Panlalawigang Kautusan na dito'y nasusulat;

PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 2O12-O9

PANLALAWIGANG KAUTUSAN NA NAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG

NON-BIODEGRADABLE (DI-NABUBULOK) PLASTIC BAGS,
STYROFOAM AT MGA KAURI NITO BILANG PACKAGING MATERIALS
SA LALAWIGAN I{G BULACAN AT NAGTATAKDA NG KAPARUSAHAN

SA PAGLABAG DITO

Ipinag-uutos ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan:

SEKSIYON 1: PAMAGAT - ang kautusang ito ay kikilalaning
isang "Kautusang na nagbabawal a paggamit ng non-
biodegradable (di-nabubulok) plastic bags, styrofoam at mga
kauri nito bilang packaging materials sa Lalawigan ng Bulacan
at nagtatakda ng kaparushan sa paglabag dito."

SEKSIYON 2: LAYUNIN - Ang panlalawigang kautusang ito ay
may sumusunod na laYunin.

2.1. Maipakita na sinumang mamamayan hindi lamang ng mga
taga-Bulacan na ang lalawigan ito ay ganap na huwaran
nagpapahalaga at nagmamalasakit sa ating kapaligiran at
sa ating kalikasan;

2.2. Makapagbigay ng kaalaman at makapukaw sa kamulatan ng

mga opisyal ng pamahalaan at lahat ng mamamayan sa
pinsalang maaring maidulot sa patuloy na paggamit ng

non-biodegradable (di-nabubulok) plastic bags, Styrofoam
at mga su usu no

\

\



(3)
SEKSIYON 3. KAHULUGAN NG MGA SALITA - Para sa layunin

ng Panlalawigang Kautusang ito, ang mga salitang ginamit ay may
kahulugang gaya ng sumusunod:

a.) Non-Biodegradable Packaging Materials - Sumasaklaw sa
mga materyales na pambalot, lalagyan o sisidlan ng ano
mang bagay, produkto o kalakal.

b.) Non-Biodegradable Plastic Bag - Tinatawag ding sando
bag, pouch, plastic shopping bag at plastic film bag.
Sinasakop nito ang ibat-ibang artipisyal o sintetiko o semi-
sintetikong polimersasyong mga produkto na ginagamit
bilang packaging material;

c.) Non-Biodegradable Styrofoam - tinatawag ding styrophor.

Ito ay isang uri ng expanded polystYrene foam na
ginagamit, bilang packaging material at karaniwang nasa
anyong katulad ng plates, cups at iba pa'

SEKSIYON 4. PAGBABAWAL - Mahigpit na ipinagbabawal ang
pagbebenta, pagbili at paggamit ng mga non-biodegradable (di-
nabubulok) na plastic bags, styrofoam at iba pang kahalintulad na
packaging materials sa mga malls, palengke, talipapa, food outlets,
retail outlets at iba pang kahalintulad na tindahan.

SEKSIYON 5. MGA ALINTUNTUNIN AT PATAKARAN SA

PAGPAPATUPAD - Sa loob ng tatlumpung (30) araw matapos ang
pagpapatibay ng kautusang ito, ang mga Alituntunin at Patakaran sa

Pagpapatupad (Implementing Rules and Regulations o IRR) ay
babalangkasin at iaatas ng Punong Lalawigan para sa maayos at
epektibong pagpapatupad nito. Ang IRR ay sasaklaw ngunit hindi
limitado sa Information, Education and Communication (IEC)

Campaign, Moratoruim at iba pang detalye ng pagpapatupad ng

Panlalawigang Kautusan.

SEKSIYON 6. KAPARUSAHANSA PAGLABAG - Ang sino mang
lumabag sa kautusang ito ay papatawan ng parusang multang hindi
hihigit sa Limang Libong Piso (Php5,000.00) atlo pagkabilanggong
hindi hihigit sa isang (1) taon, ayon sa ipapasiya ng hukuman.

[Na sa bersiyon ng Sangguniang Bayan ng Baliwag ay
papatawan ng parusang multang hindi hihigit sa dalawang libo at
iimang daang piso (Php 2.500.00) atlo pagkabilanggong hindi hihigit
sa anim (6) na buwan, ayon sa ipapasiya ng hukuman.l

SEKSIYON 7. SUGNAY NG PAGPAPAWALANG-BISA - Ang

anumang naunang Panlalawigang Kautusan o Batas Ehekutibo na

umiiral at ipinatutupad na sumasalungat sa nilalaman ng kautusang ito
ay ganap na pinawawala ng - bisa.I
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SEKSIYON 8. PAGHIHIWALAY NA SUGNAY - Ang anumang

bahagi ng Panlalawigang Kautusang ito na maihayag na labag sa
Saligang Batas at mapawalang-bisa ng hukuman ay hindi
makakaapekto sa iba pang bahagi nito.

[Na sa bersiyon ng Sangguniang Bayan ng Baliwag ay "ang
anumang bahagi ng Pambayang Kautusang ito na maihayag na labag
sa Saligang Batas at mapawalang-bisa n9 hukuman ay hindi
makakaapekto sa iba pang bahagi nito."l

SEKSIYON 9. PAGKAKABISA - Ang kautusang ito ay iiral at
magkakabisa matapos ang kaukulang pagpapaskel at pagpapalathala
sa paghayagang may pangkalahatang sirkulasyon na iniaatas ng batas
o matapos ang ibibigay na Moratorium, kung mayroon man, sa
ipatutupad na IRR, alin man sa mga ito ang mas mahuhuli.

IPINASIYA, pa rin na padalhan ng sipi ng Kautusang Bayang ito ang
lahat ng tanggapan, pinuno ng mga opisina at mga estabilisimentong may
kinalaman dito para sa kanilang kabatiran at pagpapatupad.
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[Na sa bersiyon ng Sangguniang Bayan ng Baliwag ay "Ang
kautusang bayang ito ay iiral at magkakabisa matapos ang kaukulang
pagpapaskel sa mga hayag o lantad (conspicuous, noticeable) na lugar
sa bayan ng Baliwag at tatlumpung (30) araw matapos ang sipi nito'y
matanggap ng kalihiman ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan"

PINAGTIBAY.


