
Uchwała Nr XL/367/2013
Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały 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 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz.594), w związku z art. 6k 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/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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„  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 15 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość”.

2. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„  Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości  zamieszkałych,  jeżeli  odpady  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób  selektywny  w 
wysokości 7,50 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość”.

§ 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

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 Burmistrz Karczewa zgodnie z art. 6d w/w ustawy ogłosił przetarg na odbiór i  
zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  pochodzących  od  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych  na  terenie  gminy.  Wykonawca,  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  w  tym 
postępowaniu  zaoferował  niższy  koszt  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów komunalnych  niż 
zakładano w kalkulacji kosztów przed ustaleniem stawek w uchwale 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. 

Obniżenie  stawek  opłaty  za  odbiór  odpadów  wpłynie  korzystnie  na  sytuację  finansową 
mieszkańców  Gminy  Karczew,  a  niższa  stawka  za  odbiór  odpadów  segregowanych  zachęci 
mieszkańców do segregacji odpadów.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt,  że system odbioru odpadów ma być finansowany 
wyłącznie z wpłat ponoszonych przez mieszkańców podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady
       Tadeusz Marton


