
 

 
 

UCHWAŁA Nr VIII/65/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na 

terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
) w związku z art. 3 ust.2 pkt 6 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. 

zm.
2
) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr LII/512/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 

roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy  

ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie wprowadza się następujące zmiany: 

W Regulaminie stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr LII/512/2014, w pkt 3 w tabeli 

dodaje się jeden wiersz w brzmieniu: 

Przeterminowane 

leki 

20 01 32 Leki inne niż wymienione 

w 20 01 31 i opakowania 

po nich 

PRZETERMINOWANE 

LEKI 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

 

 

 

 

          Przewodnicząca Rady 

           Danuta Trzaskowska 
 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz 

Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 87 i 122. 



 

 

2 

 

UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja ustawy z 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, która weszła w życie 1.02.2015 r. określa konkretnie jakie odpady powinny być 

przyjmowane co najmniej w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są to: 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. W Regulaminie 

przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie 

uchwalonym w dniu 28 maja 2014 r.  nie zostały ujęte przeterminowane leki. Odpady te są 

zbierane w specjalnych pojemnikach wystawionych w aptekach na terenie Gminy Karczew. 

Jednak w związku z ww. nowelizacją ustawy należy umożliwić mieszkańcom oddawanie tych 

odpadów również w PSZOK. 

 

 

 

 

           Przewodnicząca Rady 

            Danuta Trzaskowska 
 


