
 
 

 
 

 

 

 

UCHWAŁA  NR  XXXIII/251/2012 

RADY  MIASTA  SULEJÓWEK 

z  dnia  5 listopada 2012  r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w 

zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
1
) oraz art. 6r ust.3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 391 i poz. 951), uchwala się co następuje : 

  

       § 1.     W  uchwale  Rady  Miasta  Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta 

Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się 

następujące zmiany :    

       1)  w  § 2 ust. 1,  § 4 ust. 1 i 3,  śródtytule przed § 5,  § 5 ust. 1, 3 i 4  wyraz 

„zamieszkała”  zmienia się na wyraz „zamieszkana”  we właściwym przypadku;   

       2)  w załączniku  do uchwały wyraz  „dodatkoewa”  zmienia  się  na  wyraz 

„dodatkowa”.    

 

       § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

       § 3.   Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 r.  

                                                                       

 

 

Przewodniczący  

                                                                Rady  Miasta  Sulejówek  

 

                                                                      Adam  Lesiński    

 

 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 189, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146 
i Nr 40, poz. 230,  z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,  Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 
poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 



 
 

 
 

 

 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR  XXXIII/251/2012 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych 

odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  

       Określona w § 1 wspomnianej uchwały  „nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy” w dalszej jej części została siedmiokrotnie określona błędnym wyrazem 

„zamieszkała”  zamiast właściwym „zamieszkana”.  Błąd językowy jest oczywisty, Słownik 

Poprawnej Polszczyzny PWN nie pozostawia żadnych wątpliwości:  „Zamieszkały  –  

mieszkający gdzieś stale, osiadły gdzieś, np.: Przyjechała do ciotki zamieszkałej 

w Warszawie”.   „Zamieszkany  –  będący miejscem czyjegoś zamieszkania, zajęty przez 

kogoś na mieszkanie, np.: Dom zamieszkany przez robotników”.   

       Przy okazji  proponujemy  poprawienie  pomyłki  literowej  „dodatkoewa” w tabeli 

stanowiącej załącznik.  Wyraz z takim błędem znalazł się w projekcie, a później bez 

poprawienia  w wersji uchwalonej,  podpisanej oraz skierowanej do ogłoszenia w BIP 

i Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.     

 

 


