
                                                                                                                 

 UCHWAŁA NR  XXXVI/274/2012 

RADY  MIASTA  SULEJÓWEK 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie  podziału obszaru Miasta Sulejówek na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 

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

gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.
1
)  oraz  art. 6d ust. 2  ustawy  z dnia 

13 września 1996 r.  o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 

391, ze zm. Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 951)  –  Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W celu  zorganizowania  odbierania odpadów komunalnych  od  właścicieli nieruchomości 

oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dzieli się obszar  

Miasta Sulejówek  na dwa sektory: 

1)   Sektor  I  Północny   –   obejmujący część obszaru  Miasta  Sulejówek  położoną po północnej  

stronie  torów  kolejowych.  

2)  Sektor II Południowy – obejmujący część obszaru Miasta Sulejówek położoną po południowej  

stronie  torów  kolejowych.  

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

§  3.  Uchwałę ogłasza się  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Sulejówek  oraz  podaje do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Sulejówek. 

 

§  4. 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
  tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  z 2002 r.  Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 

153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568,  z 2004 r.  Nr 102 poz. 

1055,  Nr 116 poz. 1203,  Nr 167 poz. 179,  z 2005 r.  Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457,  z 2006 r.  Nr 

17 poz. 128,  Nr 181 poz. 1337,  z 2007 r.  Nr 48 poz. 327,  Nr 138 poz. 974,  Nr 173 poz. 1218,  z 2008 r.  

Nr 180 poz. 1111,  Nr 223 poz. 1458,  z 2009 r.  Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241,  z 2010 r.  Nr 28 poz. 

142 i 146,  Nr 40 poz. 230,  Nr 106 poz. 675,  z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,  Nr 117 poz. 679,  Nr 134 poz. 777,  

Nr 149 poz. 887,  Nr 217 poz. 1281,  z 2012 r.  Nr 0 poz. 567.  



UZASADNIENIE 

 

       Zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, w celu zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rada gminy liczącej ponad 10 tys. 

mieszkańców może podjąć uchwałę, stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale 

obszaru gminy na sektory – biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość 

zaludnienia oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę.   

 

       We wspomnianym przepisie ustawodawca dał radom gmin wyraźną wskazówkę, 

jaką mniej więcej liczbę mieszkańców powinien obsługiwać  jeden przedsiębiorca.  

Uwzględniając ustawowe kryteria proponuję podzielić obszar Miasta Sulejówek na  

dwa naturalne sektory,   których granicą, logiczną i zrozumiałą dla wszystkich 

Mieszkańców, byłaby  linia kolejowa.  Według stanu na 30 września br. Sulejówek  

liczy  18.862  mieszkańców  (zameldowanych i dopisanych do rejestru wyborców),  

z których 10.491 mieszka w części północnej, a 8.371 w południowej. W przyszłości 

proporcje te będą się stopniowo wyrównywały, ponieważ więcej nowych terenów 

zabudowy mieszkaniowej znajduje się w części południowej.  

   

       Podział obszaru Miasta Sulejówek na dwa sektory przyczyni się do utrzymania 

konkurencyjności na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. W oczywisty 

sposób poskutkuje to niższymi cenami uzyskanymi w przetargach odrębnych dla 

każdego sektora oraz lepszym wykonywaniem przez przedsiębiorców usług, których 

jakość  w  każdym  sektorze  będzie  systematycznie oceniana  przez  Mieszkańców  

i  porównywana  z  drugim  sektorem.    

  


