
 

 

Uchwała Nr XXXIII/291/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 listopada 2012 roku 

 
 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 6 l  ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się raz na kwartał, w następujących 

terminach: 

1) do 20 października za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, 

2) do 20 grudnia za miesiące październik, listopad, grudzień, 

3) do 20 kwietnia za miesiące styczeń, luty, marzec, 

4) do 20  lipca za miesiące kwiecień, maj, czerwiec.   

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 

w dniu 20 października 2013 r. 

 

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Karczew. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

    Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, Gmina Karczew ma obowiązek zorganizować system gospodarowania 

odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. W tym celu Rada Miejska w Karczewie powinna określić w drodze uchwały termin, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przez właściciela nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, np. 

np. najemca, dzierżawca, samoistny posiadacz nieruchomości. 

 Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane 

kwartalnie w terminie do 20 października, 20 grudnia, 20 kwietnia i 20  lipca, począwszy od 

października 2013 r. W związku z tym, że Gmina rozpocznie odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych począwszy od lipca 2013 r. termin uiszczenia pierwszej 

opłaty upłynie w dniu 20 października 2013 r. 

 Niniejsza uchwała jest podstawą do prowadzenia dalszych działań mających na celu 

wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Karczew od 

lipca 2013 r.    

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze 

zmianami) Rada Miejska w Karczewie zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 12 

miesięcy od wejścia ustawy w życie tj. do końca 2012 r. 

 

 

 

 


