
 
 

 Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Parczew 
 
 
Na terenie Gminy Parczew prowadzony jest system zbierania odpadów z podziałem na odpady 
suche i zmieszane. Odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach: 
• KP 7 – 100 szt. 
• SM110 – 98 szt. 
• SM120 -2300 szt. 
• SM240 – 60 szt. 
• śmietniczki uliczne -150 szt. 
• śmietniczki na psie odchody – 15 szt. 
 
Odpady suche gromadzone są w pojemnikach KP7, SM110 i w workach 120 l zbieranych z 
indywidualnych posesji. Wszystkie odpady suche sortowane są przez ZUK Parczew w sortowni 
odpadów selektywnej zbiórki o nominalnej mocy przerobowej 4 224 Mg/rok. 
 
W wyniku segregacji odzyskiwane są surowce wtórne w podziale na: 
• tworzywa sztuczne 
• makulatura 
• szkło 
• metale 
 
Dodatkowo właściciele posesji otrzymują worki do zbiórki szkła, które odbierane są nieodpłatnie. 
Zgodnie ze złożonymi  wnioskami do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przez ZUK 
sortownia została ujęta w projekcie planu jako jako instalacja zastępcza, a ponadto w przyszłości 
ZUK planuje uruchomienie kompostowni pryzmowej  (stabilizacja biologiczna – tlenowa) frakcji 
podsitowej < 50 mm oraz odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie i odpadów z 
pielęgnacji terenów zielonych o nominalnej mocy przerobowej 1225,00 Mg/rok. W projecie 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego Gmina Parczew 
przypisana jest do regionu Biała Podlaska   
 
 
Do zbiórki selektywnej na terenach publicznych rozstawione są pojemniki SM110  w rozbiciu na: 
• pojemniki do zbiórki plastiku – 24 szt. 
• Pojemniki do zbiórki makulatury – 24 szt. 
• Pojemniki do zbiórki szkła – 20 szt. 
 
Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany na bazie ZUK oraz w miejscowych 
sklepach ze sprzętem AGD i RTV. Ponadto Zuk zbiera nieodpłatnie na swojej bazie: opony, szkło, 
oleje przepracowane.. 
W szkołach prowadzona jest zbiórka baterii – 5 pojemników 
w aptekach zbierane są przeterminowane leki – 10 pojemników. 
 
Umowy na wywóz odpadów komunalnych 
Na dzień 01.03.2012 r.  na terenie miasta jest podpisanych 1161 umów na odbiór odpadów 
komunalnych  z posesji indywidualnych i 67 umów z budynków wielorodzinnych (SM, ADM, 
administratorzy indywid.) co stanowi 79% wszystkich posesji objętych obowiązkiem wynikającym z 
ustawy oraz 617 na terenie wiejskim co stanowi 69% wszystkich posesji objętych obowiązkiem. W 
skali całej Gminy na dzień dzisiejszy 71% posesji ma podpisane umowy na wywóz odpadów 
komunalnych z Zakładem Usług Komunalnych. 
 
 
 
 
Z dniem 01.01.2012 został wprowadzony rejestr działalności regulowanej. Gmina od tego dnia nie 



wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  Został  
opracowany wzór wniosku o wpis do w/w rejestru, wzór oświadczenia składanego przez 
wnioskodawcę oraz wzór Zaświadczenia o nadaniu numeru rejestrowego w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na dzień dzisiejszy rejestr wpisów nie 
zawiera, ponieważ rozporządzenie wykonawcze  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest przygotowywane przez 
Ministerstwo Środowiska. Określi ono wymagania, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o 
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Wymagania te zostaną określone w porozumieniu z Ministrem 
właściwym do spraw gospodarki. Planowany termin wejścia w życie tego rozporządzenia to II 
kwartał 2012 r. Projekt tego rozporządzenia, został wysłany na Komisję Prawniczą Rządowego 
Centrum Legislacji. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą zostanie skierowany do notyfikacji 
technicznej w Komisji Europejskiej. 
Wszystkie niezbędne uchwały będą podejmowane zgodnie z harmonogramem wdrażania nowej 
ustawy  po wejściu w życie aktów wykonawczych oraz po uchwaleniu Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami.  Z tą chwilą Gmina podejmie również akcję promocyjno - informacyjną 
wśród mieszkańców. 
 
Odpady komunalne 
 
Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w 
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. 
Na terenie Gminy Parczew źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 
1. Gospodarstwa domowe. 
2. Obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części 
„socjalnej”, obiekty turystyczne, targowisko i inne. 
 
Łączna masa i skład wytwarzanych odpadów komunalnych 
Na terenie Gminy Parczew w 2011 roku zebrano ok. 2167 tys. Mg odpadów komunalnych,  co w 
przeliczenia na 1 mieszkańca wynosiło 142 kg/rok. 
Struktura odpadów na terebnie Gminy Parczew została przedstawiona w załączniku do 
niniejszej analizy 

 
Odpady ulegające biodegradacji 
Szacuje się, że w 2011 roku wytworzono na terenie Gminy Parczew ok. 21,1 Mg odpadów 
ulegających biodegradacji. 
 
 
 
 


