
UCHWAŁA NR XLIV/389/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 września 2017 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
1
), w związku z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1289) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie wiejskim gminy Karczew:  

1) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 25,00 zł od 

jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12,50 zł od jednej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie zabudowy jednorodzinnej miasta 

Karczewa:  

1) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł od 

jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 14,50 zł od jednej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie zabudowy wielorodzinnej miasta 

Karczewa (Osiedle Ługi):  

1) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 33,00 zł od 

jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16,50 zł od jednej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 6. Traci moc Uchwała 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 zmieniona Uchwałą Nr XL/367/2013 Rady Miejskiej 

w  Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku oraz Uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 10 czerwca 2015 r. 

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 730 i 935. 

 



§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i  wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.  

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6k ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada 

Gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty. 

Zgodnie z art. 6k  ust. 2a. Rada Gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności 

od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, 

odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. 

Odnośnie do art. 6k ust. 3. Rada Gminy określi wyższe stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny. 

W związku ze zbliżającym się końcem dotychczasowej umowy na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Karczew ogłosiła przetarg, zgodnie 

z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, który ze względu na zaoferowaną kwotę, znacznie przewyższającą 

wysokość kwoty w budżecie przeznaczoną na ten cel, został unieważniony. Dotychczasowy 

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie obecnie obowiązującej umowy na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych na kolejny okres. W związku z koniecznością 

istnienia ciągłości w systemie gospodarki odpadami w Gminie Karczew, w miesiącu sierpniu 

2017 roku został ogłoszony kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Karczew. Okres 

składania ofert w drugim przetargu z uwagi na zapewnienie ciągłości odbioru odpadów został 

w drodze wyjątku bardzo skrócony. Najkorzystniejsza oferta złożona w tym drugim już 

przetargu zawierała cenę o prawie dwukrotnie wyższą niż przewidywane wpływy z opłat 

ponoszonych przez mieszkańców przy aktualnie obowiązujących stawkach opłat za odbiór 

odpadów. W związku z tym, że koszty odbioru i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  

oraz  obsługi  administracyjnej  gmina pokrywa  z pobranych opłat, zaistniała konieczność 

zmiany stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. Z problemem znacznej podwyżki wynagrodzeń przedsiębiorstw 

trudniących się odbiorem odpadów zetknęły się obecnie wszystkie gminy ogłaszające 

przetargi na odbiór odpadów w zmienionym stanie prawnym i tym samym w zmienionych 

realiach rynku tej branży. Nie dokonanie natychmiastowej podwyżki opłaty za odbiór 

odpadów spowoduje nie zbilansowanie się budżetu gminy bez zrezygnowania z innych 

wydatków. 

Konieczność wejścia w życie niniejszej uchwały z dniem 1 października 2017 r. jest 

zatem podyktowana rozpoczęciem obowiązywania nowej umowy na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od dnia 1 października 2017 roku z wykonawcą 

wyłonionym dopiero w drugim przetargu. Od dnia 1 października 2017 r. znacznie 

zwiększone zostaną koszty, jakie gmina ponosi w związku z koniecznością zapewnienia 

odbioru i zagospodarowania odpadów, co skutkuje koniecznością niezwłocznego zwiększenia 

stawek od dnia 1 października 2017 r., tak aby zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, gmina mogła pokryć koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych opłat. 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 


