
Uchwała Nr 183/XXIII/13

Rady Gminy w Nowym Duninowie

z dnia   15 marca   2013r.

w sprawie:  uchylenia  uchwały Nr 144/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia
                    13 lutego 2009r. w sprawie  ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych  i 
                    płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowy
                    Duninów

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 2 , 3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz w związku ze zmianą 
ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (j.t. Dz. z 
2012r., poz. 391 i 951) Rada Gminy w Nowym Duninowie  uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla  się uchwałę Nr 144/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 
2009r. w sprawie  ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych  i płynnych z budynków 
mieszkalnych  stanowiących  własność  Gminy  Nowy  Duninów  ze  względu  na  jej 
bezprzedmiotowość.

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (j.t. 
Dz. z 2012r., poz. 391 i 951) nałożyła na rady gmin obowiązek podjęcia  m. in.  uchwały w 
sprawie   ustalenia  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla 
nieruchomości zamieszkałych. W dniu 19 grudnia 2012r. Rada Gminy w Nowym Duninowie 
podjęła  uchwałę w powyższej sprawie. W związku z powyższym  zapis uchwały w §1 pkt 1 
staje się bezprzedmiotowy i podlega uchyleniu.
W dniu 19 grudnia 2012r. Rada Gminy w Nowym Duninowie  podjęła uchwałę w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  i  w  zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych  i  nieczystości  ciekłych,  w której  ustaliła  górną  stawkę opłat  za  wywóz 
nieczystości   płynnych.  Specyfika  mieszkań  komunalnych  obejmuje  mieszkania,  które  są 
przyłączone do gminnej sieci  kanalizacyjnej. Ścieki w tych mieszkaniach są naliczane wg 
stawek określonych uchwałą Nr 114/XIII/12 Rady Gminy w Nowym Duninowie, pozostałe 
mieszkania  komunalne  zlokalizowane  w  budynkach  należących  częściowo  do  osób 
fizycznych i częściowo do gminy posiadają zbiorniki bezodpływowe, które są opróżniane na 
koszt  użytkujących  mieszkania.  Dlatego  też  zapis  §1  pkt  2  uchwały  staje  się 
bezprzedmiotowy i podlega uchyleniu.
Uchwałą nr 95/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011r Rada Gminy w Nowym Duninowie. przyjęła 
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 
2016,  w którym określiła,  że  stawki  czynszu za wynajmowany lokal  ustala  zarządzeniem 
Wójt  Gminy.  W  stawce  czynszu  mieszczą  się   m.in.  koszty  administrowania,  koszty 
konserwacji i utrzymania technicznego budynków. Opłata za korzystanie z anteny zbiorczej 
jest  kosztem  konserwacji  i  utrzymania wyposażenia  technicznego budynku komunalnego 
przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie. Dlatego też zapis § 1 pkt 3 uchwały staje się 
bezprzedmiotowy i podlega uchyleniu.


