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UCHWAŁA Nr XXXIII/290/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca
2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. Przez właściciela nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie odebrana każda ilość odpadów komunalnych powstała
w gospodarstwie domowym.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy:
1) z obszaru zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Karczewa:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 3 razy w tygodniu,
b) odpady ulegające biodegradacji:
- w okresie od 1 maja do 30 września – 3 razy w tygodniu,
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia- co najmniej raz w tygodniu
c) papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz w tygodniu
d) meble i odpady wielkogabarytowe- raz w miesiącu i dwa razy w miesiącu w okresach
przedświątecznych,
e) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów- 2 razy w roku
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2) z obszaru zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Karczewa:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- co 2 tygodnie
b) odpady ulegające biodegradacji- co 2 tygodnie
c) papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe- co 4 tygodnie
d) meble i odpady wielkogabarytowe- 2 razy w roku,
e) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów- 2 razy w roku
3) z obszaru zabudowy jednorodzinnej na terenie wiejskim Gminy Karczew
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- co 4 tygodnie
b) odpady ulegające biodegradacji- co 4 tygodnie
c) papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe- co 4 tygodnie
d) meble i odpady wielkogabarytowe- 2 razy w roku,
e) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów- 2 razy w roku
§ 4.1. W zamian za uiszczoną opłatę właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą
dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej Punktem Zbiórki, następujące
rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:
1)

metale,

2)

szkło,

3)

papier,

4)

tworzywa sztuczne

5)

zużyte baterie i akumulatory,

6)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7)

meble i odpady wielkogabarytowe

8)

odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac przez właściciela
nieruchomości zamieszkałej, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub
wykonania robót. Wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych,
styropianu i odpadów niebezpiecznych,

9)

zużyte opony,

10) odpady zielone,
11) chemikalia.
2. Rodzaje odpadów, o których mowa w ust. 1 przyjmowane będą w Punkcie Zbiórki, w godzinach jego
otwarcia.
3. Informację o lokalizacji, terminach oraz godzinach pracy Punktu Zbiórki Gmina Karczew podaje do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie.
4. Transport odpadów do Punktu Zbiórki właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
5. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Zbiórki zostaną określone
w regulaminie.
§ 5.1. Przeterminowane leki należy oddawać do pojemników na leki i opakowania po nich zlokalizowanych
w aptekach i punktach aptecznych.
2. Wykaz aptek oraz punktów aptecznych, terminy oraz godziny ich otwarcia Gmina Karczew podaje do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie.
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§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości oraz z Punktu Zbiórki przekazywane będą
uprawnionym podmiotom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady:
Tadeusz Marton
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej
dalej „Ustawą”, Gmina Karczew ma obowiązek zorganizować system gospodarowania odpadami komunalnymi
odbieranych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przez właściciela nieruchomości zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt. 4 Ustawy rozumie się także również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
np. najemca, dzierżawca, samoistny posiadacz nieruchomości.
W tym celu Rada Miejska w Karczewie powinna określić w drodze uchwały szczegółowy sposób świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość ich odbierania oraz
sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W uchwale określono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w podziale na odpady odbierane w sposób
selektywny oraz odpady zmieszane odbierane od właścicieli nieruchomości. Ze względu na zróżnicowaną zabudowę na
terenie gminy, częstotliwość ustalono odrębnie dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej uwzględniając również
położenie nieruchomości na terenie Gminy Karczew.
W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych
w ramach ponoszonej opłaty będą mogli oddawać każdą ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Przyjęcie takiego
rozwiązania ograniczy zjawisko występowania " dzikich wysypisk", podrzucania odpadów, a także spalania odpadów
w piecach domowych.
Niniejsza uchwała jest podstawą do prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Karczew od dnia 1 lipca 2013r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zmianami) Rada Miejska w Karczewie zobowiązana
jest podjąć przedmiotową uchwałę w terminie 12 miesięcy od wejścia ww. ustawy w życie tj. do końca 2012r.

