
  Uchwała Nr XXIX/ 216 /2013 

Rady Miejskiej 

w Parczewie 

 z dnia 28 marca 2013 r. 
 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów 
 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 6r ust. 3  

i art. 5 ust. 1 pkt 1 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 w Parczewie uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Parczew będzie świadczyć usługi 

odbierania od właścicieli nieruchomości każdej ilości odpadów komunalnych zebranych na 

nieruchomości.  

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi Gmina Parczew przejmuje, od właścicieli nieruchomości 

zabudowy wielorodzinnej, obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) 

służące do zbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi Gmina Parczew przejmuje, od właścicieli nieruchomości 

zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, obowiązek wyposażenia nieruchomości  

w pojemniki (worki) służące do zbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 

 

          § 2 

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w następujący sposób:  

1) zabudowa zagrodowa (teren wiejski):  

a) zmieszane odpady komunalne  - raz w miesiącu, 

b) selektywnie zebrane odpady komunalne:  

 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu, 

 szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz na kwartał 

2) zabudowa jednorodzinna (teren miasta): 

a) zmieszane odpady komunalne  - dwa razy w miesiącu, 

b) selektywnie zebrane odpady komunalne:  

 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe -  dwa razy w miesiącu, 

 szkło i odpady opakowaniowe ze szkła -  raz na kwartał, 

 popiół  - raz w miesiącu w okresie 1 październik – 30 kwiecień; 

3) zabudowa wielorodzinna (teren miasta): 

a) zmieszane odpady komunalne  -  codziennie w dni robocze, 

b) selektywnie zebrane odpady komunalne: 



 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 3 razy w tygodniu, 

 szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – 3 razy w tygodniu; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy  w roku; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku. 

 

§ 3 

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć: 

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji: 

2) odpady zielone; 

3) przeterminowane leki; 

4) chemikalia; 

5) zużyte baterie i akumulatory; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7)  meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

9) zużyte opony; 

10) popiół. 

§ 4 

1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod 

adresem: Parczew, ul. Piwonia 73. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania 

odpadów w terminie: 

1) poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 18.00; 

2) wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00. 

 

 

§ 5 

Traci moc uchwała Nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 grudnia  

2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 891). 
 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.  

 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO  UCHWAŁY NR XXIX/ 216 /2013 RADY MIEJSKIEJ  

W PARCZEWIE z dnia 28 marca 2013 r. 

 
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

 
 

Na podstawie art. 6c ust.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.) gminy są obowiązane do 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

Uchwała Rada Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa w szczególności: ilość odpadów 

komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W ramach świadczonych przez Gminę Parczew usług, odbierana będzie od właścicieli 

nieruchomości każda ilość odpadów komunalnych, zarówno zmieszanych, jak również  

selektywnie zebranych.  

Ponadto na mocy wprowadzonej z dniem 6 marca 2013 r. nowelizacji ustawy   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina Parczew przejmie obowiązek 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Zakres usług  został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na 

organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla 

mieszkańców. 

Biorąc powyższe pod uwagę uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

 

        


