
Uchwała Nr XXXIX/357/2013 
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

 
 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w 
Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Karczew 
 

 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 zw. z art. 4 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 regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew 
przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 
2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Karczew, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/327/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 
stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w 
Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Karczew, zwanym dalej „Regulaminem”  wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1. Paragraf 3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. 3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.” 
 

2. Do paragrafu 3 Regulaminu wprowadza się ust. 4 o następującym brzmieniu:  
„§ 3. 4. Obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych Gmina powierzy firmie odbierającej odpady komunalne z 
terenu Gminy.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/347/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w 
Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Karczew. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 

                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                             Tadeusz Marton 

 
 



 
 
 

UZASADNIENIE  

Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew przyjętego 
Uchwałą Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w 
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew, 
dokonane niniejszą uchwałą są wynikiem konieczności dostosowania treści regulaminu do 
wymogów obowiązującego prawa wynikających z ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 
 
 


