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UCHWAŁA NR XL/256/2022
RADY GMINY PARYSÓW
z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada Gminy Parysów uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale 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 zmienia się § 4, który otrzymuje następujące
brzmienie:
„§ 4. l. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych 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 czerwca do 30 września - raz na 2 tygodnie;
- w okresie od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od 1 czerwca do 30 września - raz na 2 tygodnie;
- w okresie od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu;
2. 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 1 czerwca do 30 września co najmniej raz na 2 tygodnie,
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- w okresie od 1 października do 31 maja co najmniej 1 raz w miesiącu;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od 1 czerwca do 30 września co najmniej raz na 2 tygodnie,
- w okresie od 1 października do 31 maja co najmniej 1 raz w miesiącu;
3. Kosze uliczne oraz kosze z placów zabaw należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą stałe
utrzymanie czystości i porządku, nie rzadziej niż co dwa tygodnie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław Bogusz

