
UCHWAŁA NR LIV/343/2022 

RADY MIEJSKIEJ 

W PARCZEWIE 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Parczew 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie, Rada Miejska  

w Parczewie uchwala, co następuje: 

 

 

     § 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Parczew, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

     § 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 

czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Parczew (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3818, z późn. zm.). 

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. 

          

     § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Przewodniczący Rady 

         Mirosław Naumiuk 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LIV/343/2022  RADY MIEJSKIEJ  

W PARCZEWIE z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Parczew 

 

Przygotowany projekt uchwały zmieniającej Regulamin utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Parczew sporządzono w  oparciu o upoważnienie 

ustawowe zawarte w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Powołany przepis art. 4 ust. 1 ustawy stanowi,  

iż rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu – regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 

czystości i porządku dotyczące: 

1) wymagań w zakresie:  

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego  

co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady,  

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie  

co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon 

oraz odpadów tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,  

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego,  

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi;  
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2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy 

uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych bądź w innych źródłach,  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;  

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów;  

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych 

obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

 

Ponadto zgodnie z ar. 4 ust. 2a pkt 4 w/w ustawy Rada gminy może  

w regulaminie określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 

zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

 

 Zapisy zmienionego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Parczew skierowane są do właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Określają wymagania kompostowania 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, 
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jak również zwalniają właścicieli  takich nieruchomości, w całości, z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na bioodpady. 

Ponadto w związku ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) dostosowano regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Parczew do zmian wynikających z niniejszej 

ustawy, w zakresie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości  gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach  

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Parczewie, opinia z dnia 22 listopada 2022 r. 

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

  

 

 

Przewodniczący Rady 

         Mirosław Naumiuk 
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Załącznik  

do uchwały Nr LIV/343/2022 

                                                                                     Rady Miejskiej w Parczewie 

                                                                                     z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

 

     § 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Parczew zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297,  

z późn. zm.). 

 

ROZDZIAŁ 2 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych 

 

   § 2. 1. Na terenie gminy Parczew obowiązuje selektywna zbiórka następujących 

frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  

z tektury; 

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady 

opakowaniowe  tworzyw sztucznych  i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła; 

4) bioodpady, 

5) odpady zielone; 

6) przeterminowane leki; 

7) chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 



6 
 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

12) zużyte opony; 

13) popiół; 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek; 

15) odpady niebezpieczne. 

        2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia ich w pojemnikach lub workach na 

następujących zasadach: 

1) papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  

z tektury, należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach (workach) do 

selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych; odpady opakowaniowe jeżeli rodzaj materiału na to 

pozwala przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy zgnieść tak by, 

zachowały zmniejszoną objętość;  

2) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach (workach) do selektywnej 

zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; odpady opakowaniowe jeżeli rodzaj materiału na to pozwala 

przez wrzuceniem do pojemnika lub worka należy zgnieść tak by, zachowały 

zmniejszoną objętość, opakowania po żywności i inne, które uległy 

zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka usunąć resztki 

zawartości; 

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła należy umieszczać w odpowiednich 

pojemnikach (workach) do selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) popiół należy umieszczać wyłącznie w odpowiednich pojemnikach do 

selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych; 

5) bioodpady należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach (workach) do 

selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych; 
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6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy:  

a) oddawać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

(np. sprzedawcy detalicznemu), 

b) dostarczać do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, 

c) przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie od 

pozostałych odpadów komunalnych oraz: 

a) dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

b) przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy gromadzić 

oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych i dostarczać do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek należy gromadzić oddzielnie od pozostałych 

odpadów komunalnych i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

10) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory oraz zużyte opony należy gromadzić oddzielnie od pozostałych 

odpadów komunalnych i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

3. Odpady wymienione w pkt 10 mogą być również zagospodarowywane poprzez 

istniejące systemy w oparciu o placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz 

punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.  

4. Niesegregowane (pozostałe z procesu segregacji) odpady komunalne należy 

zbierać i przekazywać do odbioru w osobnym pojemniku lub worku. 

 

      § 3. 1. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenach nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

       2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: 

  1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub; 

  2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub 

zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw 
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kompostu. 

     3. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się 

w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

    4. Wymóg kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi uważa się za spełniony, jeżeli bioodpady 

kompostowane są w wydzielonym i przeznaczonym do tego kompostowniku 

położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie. 

    5. Zwalnia się właściciela nieruchomości posiadającego kompostownik  

z obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki lub worki na bioodpady. 

   6. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym nie 

odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości bioodpadów podlegających 

kompostowaniu. 

    7. Pojemności przydomowych kompostowników należy dostosować do ilości 

wytwarzanych odpadów biodegradowalnych w sposób gwarantujący prawidłowy 

proces kompostowania odpadów. 

    8. Minimalną odległości kompostownika od innych zabudowań reguluje 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

      § 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, 

lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wykonuje się wyłącznie  

w miejscach dozwolonych: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, 

że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub 

gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;  

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego 

przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi 

dozwolone są tylko przy udziale lub za zgodą właściciela nieruchomości i tylko 

wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady 

są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy i 

niniejszym regulaminem. 
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ROZDZIAŁ 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz 

wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym  

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

 

      § 5. 1. Ustala się następujące urządzenia do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie gminy Parczew: 

1) kosze uliczne o pojemności: 35 l, 45 l, 70 l;  

2) pojemniki na odpady o pojemności: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 120 l, 240 l, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1100 l, 7000 l; 

c) nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - 120 l, 240 l, 1100 l, 

7000 l.  

2. Ustala się następujące pojemniki lub worki do zbierania segregowanych 

odpadów komunalnych na terenie gminy Parczew: 

1) w zabudowie jednorodzinnej worki o pojemności 80 l lub pojemniki 120 l, 240l; 

2) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności 1100 l, 7000 l;  

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - worki  

o pojemności 120 l lub pojemniki o pojemności 1100 l, 7000 l. 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki  

w odpowiednich kolorach: 

1) NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier”– z przeznaczeniem na papier  

i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- z przeznaczeniem 

na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych  i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

3) ZIELONY oznaczony napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na szkło i odpady 

opakowaniowe ze szkła; 

4) BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady; 

5) CZARNY – z przeznaczeniem na popiół. 



10 
 

4. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub 

kontenerach, uniemożliwiających pylenie. 

5. Selektywnie zebrane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub 

workach o minimalnej pojemności, według poniższego: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) minimum 1 worek koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

b) minimum 1 worek koloru żółtego z przeznaczeniem na metal, tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z 

tworzyw sztucznych  i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

c) minimum 1 worek koloru zielonego z przeznaczeniem na szkło i odpady 

opakowaniowe ze szkła; 

d) minimum 1 worek koloru brązowego z przeznaczeniem na bioodpady; 

2) w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta): 

a) minimum 1 pojemnik koloru czarnego z przeznaczeniem na popiół; 

3) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) do 50 osób: 

− minimum 1 pojemnik 1100 l koloru niebieskiego z przeznaczeniem na 

papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, 

− minimum 1 pojemnik 1100 l koloru żółtego z przeznaczeniem na 

metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych  i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 

− minimum 1 pojemnik 1100 l koloru zielonego z przeznaczeniem na szkło  

i odpady opakowaniowe ze szkła, 

− minimum 1 pojemnik 1100 l koloru brązowego z przeznaczeniem na 

bioodpady, 

b) powyżej 50 osób: 

− wielokrotność pojemnika 1100 l koloru niebieskiego z przeznaczeniem na 

papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, 

− wielokrotność pojemnika 1100 l koloru żółtego z przeznaczeniem metal, 

tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych  i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 



11 
 

− wielokrotność pojemnika 1100 l koloru zielonego z przeznaczeniem na 

szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

− wielokrotność pojemnika 1100 l koloru brązowego z przeznaczeniem na 

bioodpady; 

4) w szkołach i przedszkolach wszelkiego typu - pojemnik 1100 l koloru 

niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady opakowaniowe  

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, pojemnik 1100 l koloru żółtego  

z przeznaczeniem metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, pojemnik 1100 l koloru zielonego z przeznaczeniem na 

szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz pojemnik 1100 l koloru brązowego 

z przeznaczeniem na bioodpady na każdą placówkę; 

5) w lokalach handlowych - pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru niebieskiego  

z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru  

i odpady opakowaniowe z tektury, pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru żółtego  

z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe  

z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru 

zielonego z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz 

worek 120 l koloru brązowego z przeznaczeniem na bioodpady na lokal; 

6) w punktach handlowych poza lokalem - pojemnik 120 l koloru niebieskiego  

z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru  

i odpady opakowaniowe z tektury, pojemnik 120 l koloru żółtego z 

przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe  

z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, pojemnik 120 l koloru zielonego  

z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz worek 120 l 

koloru brązowego z przeznaczeniem na bioodpady na punkt; 

7) w lokalach gastronomicznych - pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru 

niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady opakowaniowe  

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l 

koloru żółtego z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych   

i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru 

zielonego z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz 

worek 120 l koloru brązowego z przeznaczeniem na bioodpady na lokal; 
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8) w ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - worek 120 l koloru niebieskiego  

z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru  

i odpady opakowaniowe z tektury, worek 120 l koloru żółtego  

z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe  

z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, worek 120 l koloru zielonego  

z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz worek 120 l 

koloru brązowego z przeznaczeniem na bioodpady na punkt; 

9) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 120 l, 

240 l, 1100 l koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, pojemnik 120 l, 

240 l, 1100 l koloru żółtego z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, 

odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  

i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru 

zielonego z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz 

pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru brązowego  

z przeznaczeniem na bioodpady na zakład; 

10) w hotelach, pensjonatach, domach opieki – pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l 

koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, pojemnik 120 l, 

240 l, 1100 l koloru żółtego z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, 

odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 

i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru 

zielonego z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz 

pojemnik 120 l, 240 l, 1100 l koloru brązowego z przeznaczeniem na 

bioodpady  na hotel, pensjonat, dom opieki; 

11) na cmentarzach: 

a) pojemnik 1100 l koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

b) pojemnik 1100 l koloru żółtego z przeznaczeniem na metal, tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe  

z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

c) pojemnik 1100 l koloru zielonego z przeznaczeniem na szkło i odpady 

opakowaniowe ze szkła, pojemnik 1100 l koloru brązowego  

z przeznaczeniem na bioodpady. 
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6. Zmieszane odpady komunalne - pozostałości z sortowania należy gromadzić 

tylko i wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, według 

poniższego: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) do 4 osób - pojemnik 120 l, 

b) od 5 do 8 osób - pojemnik 120 l , 240 l, 

c) powyżej 8 osób -  pojemnik 120 l, 240 l; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) do 50 osób - pojemnik 1100 l, 

b) powyżej 50 osób – pojemnik 1100 l, 7000 l; 

3) w szkołach i przedszkolach wszelkiego typu  - pojemnik 1100 l na każdą 

placówkę; 

4) w lokalach handlowych - pojemnik 120 l na lokal; 

5) w punktach handlowych poza lokalem - pojemnik 120 l na punkt; 

6) w lokalach gastronomicznych - pojemnik 120 l na lokal; 

7) w ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - pojemnik 120 l na punkt; 

8) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 120 l na 

każdy zakład; 

9) w hotelach, pensjonatach, domach opieki -  pojemnik 240 l na hotel, 

pensjonat, dom opieki; 

10) na cmentarzach – pojemnik 1100 l, 7000 l. 

7. Do właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości 

zamieszkałe, a w części niezamieszkałe stosuje się odpowiednio ustępy 1-6. 

8. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: na chodnikach, 

przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach, w obszarze 

dróg publicznych  należy stosować kosze uliczne o pojemności: 35 l, 45 l, 70 l,  

zgodnie z następującymi zasadami: 

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m; 

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w odległości 

bliskiej wiacie przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia 

przystanku. 

 

      § 6. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać  

w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, na której te odpady powstały. 

Ponadto: 
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1) pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów należy ustawić  

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób z nich korzystających oraz 

podmiotu odbierającego odpady, przy granicy nieruchomości lub bezpośrednio 

przy ogrodzeniu przed posesją, w sposób nie powodujący uciążliwości dla 

mieszkańców i osób trzecich, bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu 

odpadów z zastrzeżeniem pkt 2;  

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia 

pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić na chodnik przy 

drodze publicznej lub drogę publiczną przed wejściem na teren nieruchomości 

lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady; 

3) w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów 

pojemniki i worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych 

użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta  

i wywracanie pojemników przez wiatr; 

4) pojemniki o pojemności 1100 l i 7000 l powinny być ustawione tak, aby 

umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów 

komunalnych; 

5) w przypadku akcyjnej zbiórki wybranych frakcji odpadów, odpady należy 

wystawić przed posesję, przy krawędzi jezdni, w dniu planowanej zbiórki 

odpadów. 

2. W celu zapewnienia należytego stanu sanitarnego pojemników do 

gromadzenia odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania ich 

w czystości,  mycia i co najmniej 1 raz w roku dezynfekowania pojemników na 

odpady. 

3. W celu zapewnienia należytego stanu technicznego pojemników do 

gromadzenia odpadów, właściciele zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są do 

dokonania przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

4. W celu zapewnienia należytego stanu technicznego pojemników do 

gromadzenia odpadów, właściciele pojemników zobowiązani są do dokonania 

przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 



15 
 

5. W celu zapewnienia należytego stanu porządkowego pojemników do 

gromadzenia odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia 

odpowiedniej wielkości i ilości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia. 

6. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed 

zalewaniem odpadów przez wody opadowe; 

2) utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów w czystości, nie dopuszczając do 

zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami. 

 

ROZDZIAŁ 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego. 

 

     § 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego: 

1) odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura, odpady opakowaniowe  

z papieru, odpady opakowaniowe z tektury odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa miesiące,  

b) w zabudowie wielorodzinnej –  minimum dwa razy w tygodniu, 

c) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - raz na 

dwa miesiące; 

2) odpady zebrane selektywnie tj. metal, tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej  – dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – minimum dwa razy w tygodniu, 

c) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – raz  

w miesiącu;  

3) odpady zebrane selektywnie tj. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 

odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na kwartał, 

c)  w zabudowie wielorodzinnej - minimum dwa razy w tygodniu, 
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d) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - raz na 

kwartał; 

4) odpady zebrane selektywnie tj. bioodpady odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa 

tygodnie, od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – minimum dwa razy w tygodniu; 

5) odpady zebrane selektywnie tj. popiół: 

a) odbierane są w zabudowie jednorodzinnej (teren miasta) - raz w miesiącu  

w okresie od 1 października do 31 maja, 

b) z terenów poza miastem dostarczany jest do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych;  

6) pozostałości z sortowania - odpady niesegregowane odbierane są: 

a) w zabudowie  jednorodzinnej - od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa 

tygodnie, od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu,  

b) w zabudowie wielorodzinnej – minimum dwa razy w tygodniu, 

c) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy -  

od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do  

31 marca – raz w miesiącu; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady 

wielkogabarytowe odbierane są dwa razy do roku, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem; 

8) odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane 

są co najmniej dwa razy w tygodniu; 

9) nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach 

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane  

z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości: 

1) odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane, odbierane są od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych, obowiązującym  na terenie gminy Parczew; 

2) liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika 

bezodpływowego i osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela 

nieruchomości do jego potrzeb, a ich opróżnianie musi być prowadzone w 

sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych 
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odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości 

ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

ROZDZIAŁ 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

województwa lubelskiego 

 

       § 8. W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą 

działania, obejmujące: 

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym 

zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców gminy; 

2) prowadzenie  działań  informacyjno  -  edukacyjnych  w  zakresie świadomości 

społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi; 

3) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

 

ROZDZIAŁ 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.    

 

       § 9. 1. Właściciele lub opiekunowie psów oraz innych zwierząt domowych są 

zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania 

ich tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia, życia  ludzi i zwierząt oraz nie 

stanowiły uciążliwości dla innych osób. 

      2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

   1) stały i skuteczny nadzór nad zwierzęciem; 

   2) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny 

sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu; 

   3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu,  

w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi i tylko wtedy gdy opiekun psa ma 

możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; za wyjątkiem 

ras psów uznanych za agresywne; 

   4) zabezpieczenie nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, w taki 

sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz 
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umieszczenie w widocznym miejscu odpowiednio oznakowanej tabliczki ze 

stosownym ostrzeżeniem; 

     5) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta  

w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

ROZDZIAŁ 7 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazy ich utrzymywania na 

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

    § 10. 1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na 

obszarach: 

1) budownictwa wielorodzinnego; 

2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego. 

2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się utrzymywanie  

w pomieszczeniach wyłącznie poza budynkiem mieszkalnym drobnych zwierząt 

takich jak: drób, króliki pod warunkiem, iż nie będą stwarzały uciążliwości 

mieszkańcom nieruchomości sąsiednich. 

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie pni 

pszczelich w odległości 10 m od granicy nieruchomości sąsiedniej, a co najmniej  

30 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonym na stały pobyt 

ludzi i od dróg publicznych. 

 

ROZDZIAŁ 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

     § 11. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości 

zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe oraz nieruchomości 

związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz 

świadczeniem usług bytowych.  

2. Deratyzację należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku: 

1) I termin: od 1 marca do 30 kwietnia; 

2) II termin: od 1 września do 31 października. 

 

Przewodniczący Rady 

         Mirosław Naumiuk 


