
Uchwała Nr XXXVIII/346/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej w 
Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 5 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, dotychczasowa  treść  §  2 
zostaje oznaczona jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu następującym:
„ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera koszt: 
a) wyposażenia  nieruchomości  na  terenie  budownictwa  wielorodzinnego  w  pojemniki 

przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

b) wyposażenia  każdej  nieruchomości  na  terenie  budownictwa  jednorodzinnego w liczbę 
pojemników odpowiadającą liczbie złożonych deklaracji - po jednym na każdą deklarację, 
oraz  worki  przeznaczone  do  gromadzenia  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów 
komunalnych  i  worki  przeznaczone  do  gromadzenia  selektywnie  zebranych  odpadów 
komunalnych;

c) utrzymania pojemników, w tym ich dezynfekcji raz w roku.”

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§  3.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                             Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i  porządku  w  gminach  wyposażenie  nieruchomości  w  pojemniki  służące  do  zbierania 
odpadów  komunalnych  oraz  utrzymywanie  tych  pojemników  w  odpowiednim  stanie 
sanitarnym należy do obowiązków właściciela nieruchomości, chyba że na mocy uchwały w 
sprawie  szczegółowego  sposobu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązki te 
przejmie Gmina Karczew. 
Mając  na  uwadze  powyższe  oraz  fakt,  że  do  chwili  obecnej  właściciele  nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Karczew zawierając umowy indywidualne z przedsiębiorcami 
świadczącymi usługi zakresie odbioru odpadów komunalnych, w ramach swoich umów mieli 
zapewnione dostarczenie pojemnika (na własność lub na podstawie umowy dzierżawy) oraz 
worków niezbędnych do gromadzenia odpadów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne


