
UCHWAŁA Nr XIV/90/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 2 września 2019 r. 

 
zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Karczew 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm. 
1
) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454                   

z późn. zm.
2
), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego           

w Otwocku, Rada Miejska w Karczewie, uchwala co następuje:  

 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Karczew §16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§16 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczewie czynny jest nie 

mniej niż raz w tygodniu, przy czym szczegółowe dni i godziny otwarcia PSZOK 

określa Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 

2
 Zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w  Dz.U.  z 2018 r., poz. 1629 oraz z 

2019 r., poz. 730; 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W obowiązującej Uchwale Nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 

września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Karczew, w §16 ust. 3. zapisane jest, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Karczewie czynny jest nie mniej niż dwa razy w tygodniu. Obecnie Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest raz w tygodniu w każda sobotę w 

godzinach 8.00-15.00. Tym samym istnieje niezgodność pomiędzy obowiązująca Uchwałą i 
stanem faktycznym. Nie jest możliwe w chwili obecnej zwiększenie liczby dni 

funkcjonowania PSZOK bez konieczności zmiany obowiązującej umowy na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Karczewa bez konieczności zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. Obecna częstotliwość otwarcia PSZOK jest wystarczająca i 

mieszkańcy bez przeszkód mogą oddawać odpady do punktu. Nie wpływają również sygnały 

o konieczności wydłużenia godzin otwarcia oraz zwiększenia ilości dni. 

Przyjęcie niniejszej zmiany ma charakter porządkowy i nie wpłynie negatywnie na stan 

sanitarny zarówno na terenie PSZOK-u jak i Gminy Karczew. 

Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Otwocku. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 


