
 

UCHWAŁA Nr XIV/91/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 2 września 2019 r. 

 
zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

14 września 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, 

na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
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. 6r ust. 3 ust. 3a, ust. 3b i ust. 3c 

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 Uchwale Nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

14 września 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których 

zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zmienia się §3 ust. 1 w ten sposób, że dodaje się punkt 13 i 14 w następującym 

brzmieniu: 

„13) odpady ulegające biodegradacji, 

  14) popiół”. 

 
§ 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/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

14 września 2017 r. w sprawie w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których 

zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie zostały ujęte odpady ulegające biodegradacji, które przyjmowane są na 

PSZOK ,co nie jest spójne z Uchwałą 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, która w § 16 ust. 1 pkt 6) określa konieczność zbierania w PSZOK 

odpadów ulegających biodegradacji. Zapis ten wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów, wydanego z delegacji art. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poza tym mieszkańcy w 

okresie zmniejszonej częstotliwości odbioru popiołów z nieruchomości powinni mieć 
możliwość dostarczenia ich do PSZOK. 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 

 

 


