
 

 

Uchwała Nr XXXIII/293/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 listopada 2012 roku 

 
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty 

 
 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 k ust. 1 pkt. 1  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. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 18 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 12 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5. 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 zamieszkałych. W tym celu Rada 

Miejska w Karczewie powinna dokonać wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.  

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

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

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

najemca, dzierżawca, samoistny posiadacz nieruchomości. 

 Przyjęta w uchwale metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która została 

określona na podstawie liczby osób zamieszkujących Gminę Karczew, ilości wytwarzanych 

odpadów na jej terenie oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki, obsługi administracyjnej systemu) w oparciu o 

dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości.    

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków Rady 

Miejskiej w Karczewie należy ustalenie niższej stawki za odbiór odpadów komunalnych w 

przypadku gdy są one zbierane i odbierane w sposób selektywny. W uchwale uwzględniono 

wymogi w tym zakresie, co stanowi istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów. 

 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 wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie tj. do końca 2012 r. 

 

 

 


