
 

UCHWAŁA NR XXIII/145/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 3 lutego 2020 r. 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz stawki takiej opłaty 
 

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 
1
) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1,  ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579; z 2020 r. poz. 

150) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na metodę określoną w art. 6j ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości, na terenie których zamieszkują 
mieszkańcy, uzależnioną od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek opłat określonych w § 2. 

 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w § 1 ust. 1, w wysokości: 

1)  na terenie wiejskim gminy Karczew (z wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej) -  21,00 zł od 

jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 
2)  na terenie zabudowy jednorodzinnej miasta Karczewa - 27,60 zł od jednej osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość, 
3)  w zabudowie wielorodzinnej gminy Karczew - 33,86 zł od jednej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 
 

§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym poprzez określenie, że 

w przypadku ww. właścicieli wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pomniejszana jest o kwotę 5  zł miesięcznie. 

 

§ 4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, stanowiącą dwukrotność opłaty stawek opłat określonych w §2, 

w wysokości: 

1)  na terenie wiejskim gminy Karczew (z wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej) -  42,00 zł od 

jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 
2)  na terenie zabudowy jednorodzinnej miasta Karczewa – 55,20 zł od jednej osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość, 
3)  w zabudowie wielorodzinnej gminy Karczew – 67,72 zł od jednej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 

                                                      
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 



 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LIV/389/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 

roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty oraz Uchwała Nr XXI/135/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki takiej opłaty. 

 

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

Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6k ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy, w 

drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty. 

Zgodnie z art. art. 6k ust. 3. Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż 
dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki.  

W obecnym stanie prawnym właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów, a opłatą podwyższoną obciążony zostaje właściciel, który tego 

obowiązku nie wypełnia.  

W związku z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów zachodzi 

konieczność uchwalenie nowej – wyższej stawki opłaty za gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Uchwalone kwoty powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew. Podział zamówienia 

publicznego na odbiór odpadów z różnego rodzaju zabudowy mieszkalnej spowodował, że 

uzyskano trzy różne średnie ceny opłaty za  gospodarowanie odpadami w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. W związku z tym Rada Miejska przychyla się, by opłata za gospodarowanie 

odpadami była proporcjonalna dla każdego z trzech obszarów. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a  Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zaproponowana kwota zwolnienia wynika z 

faktycznej ilości odbieranych odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01 w przeliczeniu na liczbę 
nieruchomości, z uwzględnieniem kosztów odbioru i zagospodarowania 1Mg tego rodzaju 

odpadów. W obliczeniach przyjęto, że ok. 20% nieruchomości będzie kompostować odpady oraz 

uwzględniono konieczność odbioru z tych nieruchomości odpadów biodegradowalnych, które nie 

podlegają kompostowaniu. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 

2020 roku Uchwałą Nr 2.25.2020 stwierdziło nieważność Uchwały Nr XXI/135/2019 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.  
Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Warszawie z 

dnia 15 stycznia 2020 r. nie stało się prawomocne. Stąd w dacie podjęcia niniejszej uchwały 

zachodzi również konieczność uchylenia Uchwały Nr XXI/135/2019 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku. 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 
 

 

 


