
 

Uchwała Nr XXIX/ 213 /2013 

Rady Miejskiej 

w Parczewie 

 z dnia 28 marca 2013 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty  
 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6k ust 1 

pkt 1 oraz ust. 3 - 4 i art. 6j ust.2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.  poz. 391, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pobierana przez Gminę Parczew będzie 

obliczana od gospodarstwa domowego. 

  

  § 2 

  

1. Ustala się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odbieranych z terenu miasta: 

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  

w wysokości: 

a) 10,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe, 

b) 16,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe, 

c) 24,00 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe, 

d) 32,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe, 

e) 40,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe i większe; 

2) w przypadku,  gdy odpady komunalne nie  są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, w wysokości: 

a) 15,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe, 

b) 24,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe, 

c) 36,00 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe, 

d) 48,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe, 

e) 60,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe i większe. 

2. Ustala się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odbieranych z terenów wiejskich: 

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  

w wysokości: 

a)   8,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe, 

b) 12,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe, 

c) 18,00 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe, 

d) 24,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe, 

e) 30,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe i większe. 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie  są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, w wysokości: 

 

 



a) 12,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe, 

b) 18,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe, 

c) 27,00 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe, 

d) 36,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe, 

e) 45,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe i większe. 

 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 888). 

 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.  

 

§ 5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIX/ 213 /2013 RADY MIEJSKIEJ  

W PARCZEWIE z dnia 28 marca 2013 r. 

 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty  

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z dnia  

1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.). 

W myśl art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

 i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) rada gminy, w drodze 

uchwały, dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. Ustawodawca, w art. 6j ust. 1 i 2 w/w ustawy wskazał cztery 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, lub 

4) od gospodarstwa domowego, 

dopuszczając możliwość zastosowania więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze 

gminy oraz różnicowanie stawek opłat zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy.  

Biorąc pod uwagę powyższe wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem zróżnicowania 

stawki w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego oraz w zależności od odbierania 

odpadów z terenów wiejskich lub miasta.  

Z uwagi na fakt, iż gospodarstwo domowe nie zostało zdefiniowane w ustawie  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykorzystano definicję zawartą w ustawie  

z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. 

U. Nr 47, poz. 277), zgodnie z którą przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie 

osoby spokrewnione lub niespokrewnione, zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące 

się lub nieutrzymujące się wspólnie. 

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby upowszechnić selektywne zbieranie 

odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.  

Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów 

komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu, a także przypadki, w których 

właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na 

niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.  

Proponowana stawka opłaty za gospodarowanie opłatami obejmuje koszty odbierania, 

transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Po wprowadzeniu 

zmiany systemu gospodarowania odpadami firma odbierająca odpady komunalne nie będzie 

mogła składować zebranych odpadów w dowolnie wybranym miejscu, a będzie musiała 

przewozić je do regionalnej instalacji wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami 

Województwa Lubelskiego.  

Ustalona uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zawiera również koszty 

tworzenia i utrzymywania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego 



mieszkańcy będą mogli przynieść zebrane selektywnie odpady, których przekazanie 

przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe. 

Dodatkowo zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obsługę 

administracyjną całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą prowadziły 

gminy. Koszty tej obsługi (zarządzania) obejmować będą obsługę klientów, obsługę biurową, 

koszty druku, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, windykacji itp.  

 W związku z powyższym wnioskuję o podjęcie przedmiotowej uchwały.  

 


