
 

 

Uchwała Nr LVII/558/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 30 września 2014 roku 

 
 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

 
 Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami) uchwala 

się co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

Karczew w wysokości 550 zł netto za 1Mg niesegregowanych odpadów komunalnych. 

Wysokość opłat za przykładowe pojemności pojemników na odpady: 

1) Pojemnik 120 l  -   16,50 zł + podatek VAT, 

2) Pojemnik 240 l -   33,00 zł + podatek VAT, 

3) Pojemnik 1100 l  -   150,98 zł + podatek VAT. 

2. Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, czyli poprzez 

oddzielne zbieranie i odbieranie poszczególnych odpadów komunalnych, stawka górnej opłaty za 

odbiór odpadów komunalnych zostanie pomniejszona o 25% i będzie wynosić 412,5 zł netto za 

1Mg odpadów segregowanych. 

Wysokość opłat za przykładowe pojemności pojemników na odpady: 

1) Pojemnik 120 l  -   12,38 zł + podatek VAT, 

2) Pojemnik 240 l -   24,75 zł + podatek VAT, 

3) Pojemnik 1100 l  -   113,24 zł + podatek VAT. 

§ 2. Traci moc § 1 Uchwały Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 

2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

oraz transportu nieczystości ciekłych 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1399) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w 

formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W przypadku 

właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów, gmina jest obowiązana 

zorganizować odbieranie odpadów komunalnych. Wówczas burmistrz wydaje z urzędu decyzję 

określającą wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek. W celu wykonania ww. 

obowiązku ustawowego Gminy, Rada Miejska ustanawia akt prawa miejscowego w formie 

uchwały. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 


