
Uchwała Nr XLI/382/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIV/309/2012 z dnia 20 grudnia 2012 

roku, Uchwałą  Nr XXXV/327/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr 
XXXIX/357/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/293/2012 z dnia 

27 listopada 2012 roku oraz Uchwałą Nr XL/367/2013  z dnia 28 maja 2013 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Odmawia się  uwzględnienia wezwania do usunięcia  naruszenia  prawa Uchwałą  Nr 
XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Karczew,  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  roku  w 
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew, Uchwałą 
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  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew, Uchwałą 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, oraz Uchwałą 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, złożonego przez Państwa 
…………………………. .   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Karczewie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Przewodniczący Rady
              Tadeusz Marton



Uzasadnienie

W dniu 13 marca 2013 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Państwa ……………….. 
wyrażające  sprzeciw  dotyczący  nowego  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na 
terenie  Gminy Karczew  oraz  wysokości  opłaty  za  odbiór  odpadów  komunalnych  ustalonej  do 
ponoszenia przez mieszkańców począwszy od 1 lipca 2013 roku na rzecz Gminy. 
W dniu 19 marca 2013 roku udzielono zainteresowanym pisemnej odpowiedzi o podstawie prawnej 
zorganizowania  nowego  systemu  odbioru  odpadów  komunalnych  oraz  o  fakcie,  iż  powołane 
regulacje  prawne  obowiązują  na  terenie  całego  kraju  i  ich  wprowadzenie  na  obszarze  Gminy 
Karczew  stanowi  wypełnienie  przez  nią  obowiązku  ustawowego.  Zainteresowani  zostali 
jednocześnie wezwani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów.
W dniu 19 kwietnia 2013 roku wpłynęło do tut. Urzędu kolejne pismo ………….. dotyczące ich 
niezadowolenia z ustalonych na terenie Gminy Karczew stawek za odbiór odpadów komunalnych. 
Z uwagi na treść pisma i charakter podnoszonych w nim argumentów w dniu 17 maja 2013 roku 
Burmistrz Karczewa wezwał skarżących do sprecyzowania czy kierowane do tut.  organu pismo 
należy traktować jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w rozumieniu art. 101 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
W dniu  29 maja  2013 roku skarżący poinformowali,  iż  ich  wystąpienie  należy traktować jako 
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałami określającymi: zasady utrzymania czystości i 
porządku  na  terenie  Gminy  Karczew,  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, wysokość stawek opłaty za wywóz odpadów. . 

Wezwanie  do  usunięcia  naruszenia  prawa  powołanymi  uchwałami  nie  zasługuje  na 
uwzględnienie. Uchwały mają swoje umocowanie w obowiązujących przepisach prawa i są z nimi 
zgodne.
Gmina  Karczew  organizując  nowy system gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na  swoim 
terenie realizuje zadanie własne, do którego zobowiązana jest na podstawie art. 6c ust 1 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Poz. 396 
ze zmianami). 
Treść skierowanego przez …………………… wezwania może być jedynie odebrana w kategoriach 
demonstracji  ich  niezadowolenia  z  nowych  zasad  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na 
terenie Gminy Karczew. Wezwanie nie zawiera żadnych prawnych argumentów, które pozwalałyby 
organowi dokonać weryfikacji postawionych zarzutów pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. 

Niezależnie  od  powyższego  wskazać  należy,  iż  obniżenie  pierwotnie  ustalonych  stawek 
opłat Uchwałą Nr XL/367/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku dokonane 
w następstwie rozstrzygnięcia przetargu na wybór firmy realizującej zadania w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew, pozwala zasadnie oczekiwać, iż argumentacja 
skarżących powołana w ich pismach stała się bezprzedmiotowa. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

       

Przewodniczący Rady
              Tadeusz Marton


