
UCHWAŁA NR XXXIV/265/2012 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia  22 listopada 2012 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XXXI/248/2012 z dnia 

25.10.2012r. 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta Sulejówek nr XXXIII/251/2012 

z dnia 5.11.2012 r.       

 

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 2012r. poz. 391), Rada Miasta Sulejówek uchwala 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 zmienionej  uchwałą  Rady  

Miasta Sulejówek nr XXXIII/251/2012 z dnia 5.11.2012 r., wprowadza się następujące 

zmiany :    

1) W § 2 uchyla się ust. 2. 

2) § 6 ust. 3. otrzymuje brzmienie: „3. Przyjmowanie poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych odbywać się będzie co najmniej raz w tygodniu w godzinach od 11.00 do 

19.00. Terminy przyjmowania odpadów komunalnych zostaną określone w 

harmonogramie odbioru odpadów, który będzie udostępniony na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Sulejówek, na tablicy ogłoszeń oraz na słupach ogłoszeniowych na 

terenie Sulejówka.” 

3) W załączniku do uchwały nr XXXII/248/2012 z dnia 25.10.2012r. w pierwszym 

wierszu bloku „Grupa dodatkowa” w kolumnie „Sposób gromadzenia” słowo 

„BIOODPADY” zastępuje się słowem „BIODEGRADACJA”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

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

w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego,  jednak   nie  wcześniej  niż 

z dniem 1 lipca 2013r. 

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 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SULEÓWEK 

 

 

W dniu 19 listopada 2012r. Departament Prawny Wojewody Mazowieckiego zgłosił uwagi do 

zapisów § 2 ust. 2 wskazując, że jego zapisy powinny znaleźć się w SIWZ i umowie z 

przedsiębiorcą oraz § 6 ust. 3 pkt. 1-4 wskazując, że zapisy tych punktów powinny znaleźć się 

w SIWZ i umowie z przedsiębiorcą, a pkt. 5 może stanowić ust. 3, który należy uzupełnić o 

sposób poinformowania mieszkańców.  

Ponadto w załączniki do uchwały nr XXXII/248/2012 z dnia 25.10.2012r.  zakwestionowano 

użyte w pierwszym wierszu „Grupy dodatkowej” w kolumnie „Sposób gromadzenia” słowo 

„BIOODPADY”, którym miał być oznakowany worek lub pojemnik na odpady ulegające 

biodegradacji, ponieważ odpady ulęgające biodegradacji nie są tożsame z bioodpadami – inna 

definicja i użycie słowa bioodpady może wprowadzać w błąd. 

Uzgodniono, że Burmistrz na sesji Rady Miasta w dniu 22 listopada 2012r. przedłoży pod 

obrady Rady projekt uchwały uwzględniający zgłoszone przez nadzór prawny zastrzeżenia. 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, ale wejdzie w życie od dnia uruchomienia systemu 

gospodarowania odpadami tj. od 1 lipca 2013r. 


