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UCHWAŁA NR XXIII/137/2020
RADY GMINY PARYSÓW
z dnia 17 września 2020 r.
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
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 iart.41 ust.1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada Gminy Parysów uchwala, co następuje
§ 1. 1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze
zm.), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy udostępnić właścicielom nieruchomości, na
których powstają odpady komunalne.
3. Wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych organizuje gmina w zamian
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez nich ilość odpadów
komunalnych.
§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
gmina Parysów świadczy usługę odbioru niżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych:
1) papier,
2) tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe
3) szkło,
4) bioodpady,
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
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11) odpady niebezpieczne,
12) przeterminowane leki i chemikalia,
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
14) żużel i popiół z palenisk i kotłów CO,
15) tekstylia i odzież.
§ 4. l. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
stanowiących zabudowę jednorodzinną oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1) zbierane selektywnie papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe
— 1 raz w miesiącu;
2) bioodpady:

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na 2 tygodnie;
᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca- 1 raz w miesiącu;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na 2 tygodnie,
᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca- 1 raz w miesiącu;
4) żużel i popiół z palenisk i kotłów C.O:

᠆ w okresie od 1 października do 30 kwietnia- 1 raz w miesiącu,
᠆ w okresie od 1 maja do 30 września należy wywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (zwanego dale PSZOK).
2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
stanowiących zabudowę wielolokalową:
1) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe — 1 raz w miesiącu;
2) bioodpady: -w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień, -w okresie od listopada do marca 1 raz
w miesiącu;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: -w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień,

᠆ w okresie od listopada do marca 1 raz w miesiącu;
4) żużel i popiół z palenisk i kotłów C.O.; -okresie od października do kwietnia 1 raz w miesiącu, -w okresie
od maja do września należy wywieźć do PSZOK.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne:
1) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe — co najmniej 1 raz w miesiącu;
2) bioodpady: -w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na 2 tygodnie, -w okresie od listopada
do marca co najmniej 1 raz w miesiącu;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: -w okresie od kwietnia do października co najmniej raz
na 2 tygodnie,

᠆ w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz w miesiącu;
4) żużel i popiół z palenisk i kotłów C.O.: -okresie od października do kwietnia 1 raz w miesiącu, -w okresie
od maja do września należy wywieźć do PSZOK.
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4. Kosze uliczne oraz kosze z placów zabaw należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą stałe
utrzymanie czystości i porządku, nie rzadziej niż co dwa tygodnie.
§ 5. 1. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier w tym opakowania z papieru i tektury,
2) tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych;
3) metale w tym opakowania z metali,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) szkło w tym opakowania ze szkła,
6) meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wyposażenie wnętrz, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble
ogrodowe, doniczki itp.
7) zużyte opony,
8) bioodpady,
9) tekstylia i odzież w tym opakowania z tekstyliów,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery,
kalkulatory, żarówki, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe
itp.,
13) odpady niebezpieczne w tym: odpady farb i lakierów, rozpuszczalników, środków impregnacji drewna,
olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach,
opakowania po aerozolach,
14) odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
15) żużel i popiół z palenisk i kotłów CO,
16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
2. Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie cieknących
pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.
3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:
1) odpady niebędące odpadami komunalnymi,
2) odpady zawierające azbest,
3) odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
4. Informacja o lokalizacji i godzinach przyjmowania odpadów w PSZOK udostępnione będą na stronie
internetowej Urzędu Gminy Parysów oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
5. Dostarczający odpady do PSZOK mają obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach
i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne.
§ 6. Zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony
można przekazać również podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych nie rzadziej niż dwa
razy w roku zbiórek odpadów z terenów nieruchomości.
§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego sposobu świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne lub PSZOK, właściciel nieruchomości dokonuje pisemnie w Urzędzie Gminy
w Parysowie, ul. Kościuszki 28, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rolnictwo@parysow.pl lub
telefonicznie pod nr 25 685 53 19 nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:
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1) dane właściciela nieruchomości;
2) telefon kontaktowy;
3) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie;
4) datę i godzinę zdarzenia oraz jego krótki opis.
3. Zgłoszenie wniesione po terminie określonym w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy w Parysowie nr XX/100/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław Bogusz

