
ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – możliwość rezygnacji  

z zorganizowanego przez Gminę Parchowo systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Po nowelizacji ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. został uchylony  art. 6c ust. 2c ustawy 

mówiący o dobrowolnym przystąpieniu właściciela nieruchomości , na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

Na mocy art.6c ust. 2 i ust. 3 u.c.p.g., Rada Gminy Parchowo przyjęła w dniu 24 marca 

uchwałę nr XIV.120.2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają możliwość 

wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez 

Gminę Parchowo od 1 stycznia 2022 r.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Parchowo, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą do dnia 28.02.2022r. 

włącznie, złożyć Wójtowi Gminy Parchowo, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się  

z gminnego systemu gospodarowania odpadami, zorganizowanego przez Gminę.  

W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości 

wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis  

w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza  

do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone 

oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku. Jego 

odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art.6c ust.3a, 

3c, 3e. 

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust.1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy ( właściciele nieruchomości niezamieszkanych ), wykonując obowiązek polegający  

na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób 

zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania  

w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (…) gminną jednostkę 

organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, wpisanego do Rejestru działalności Regulowanej przez okazanie takich umów 

i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 



1. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości niezamieszkałych chcą zostać w gminnym 

systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają obowiązek złożenia nowych 

deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

STAWKI OBOWIAZUJACE OD 1 STYCZNIA 2022r.: 

Wielkość i rodzaj pojemnika/worka 

Liczba 

pojemników/wo

rków (szt.) 

odbieranych 

miesięcznie w 

zamian za 

uiszczoną opłatę 

Częstotliwość 

odbierania 

odpadów w 

miesiącu 

Miesięczna 

stawka opłaty  

za 

gospodarowanie 

odpadami (zł) 

 

Wysokość opłaty za miesiąc 

(zł) 

(liczba pojemników/worków  

x  

stawka opłaty  

x 

 częstotliwość 

 

Pojemnik lub worek 120 litrów na ODPADY 

ZMIESZANE  
 

1 24,90 zł 
 

Pojemnik 240 litrów na ODPADY ZMIESZANE  
1 

49,80 zł 
 

Pojemnik 360 litrów na ODPADY ZMIESZANE  1 
74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na ODPADY ZMIESZANE  1 
228,25 zł  

Pojemnik lub worek 120 litrów na PAPIER  0,3 
24,90 zł  

Pojemnik 240 litrów na PAPIER  0,3 
49,80 zł  

Pojemnik 360 litrów na PAPIER  0,3 
74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na PAPIER  0,3 
228,25 zł  

Pojemnik lub worek 120 litrów na METALE, 

TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE  

 

1 
24,90 zł 

 

Pojemnik 240 litrów na METALE, TWORZYWA 

SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE  

 

1 
49,80 zł 

 

Pojemnik 360 litrów na METALE, TWORZYWA 

SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE  

 

1 
74,70 zł 

 

Pojemnik 1100 litrów na METALE, TWORZYWA 

SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE  

 

1 
228,25 zł 

 

Pojemnik lub worek 120 litrów na SZKŁO  0,3 
24,90 zł  

Pojemnik 240 litrów na SZKŁO  0,3 
49,80 zł  

Pojemnik 360 litrów na SZKŁO  0,3 
74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na SZKŁO  0,3 
228,25 zł  

Pojemnik lub worek 120 litrów na BIOODPADY  1 
24,90 zł  

Pojemnik 240 litrów na BIOODPADY  1 
49,80 zł  

Pojemnik 360 litrów na BIOODPADY  1 
74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na BIOODPADY  1 
228,25 zł  

Pojemnik lub worek 120 litrów na POPIÓŁ  0,58 24,90 zł  

Pojemnik 240 litrów na POPIÓŁ  0,58 
49,80 zł  

Pojemnik 360 litrów na POPIÓŁ  0,58 74,70 zł  

Pojemnik 1100 litrów na POPIÓŁ  0,58 228,25 zł  

 

 

 



2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości niezamieszkałych chcą zrezygnować  

z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi maja obowiązek złożenia  

do Urzędu Gminy Parchowo umów na odbieranie odpadów z przedsiębiorcą wpisanym  

do Rejestru działalności Regulowanej wraz z pisemnym oświadczeniem o wyłączeniu się  

z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 28.02.2022. 

 - tutaj wzór oświadczenia 

 

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, W ZAKRESIE 

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY 

PARCHOWO: 

 

 

 

 

 
Lp. 

 
Oznaczenie przedsiębiorcy/ 
Imię i nazwisko 

 
Oznaczenie 
siedziby 

 
Adres siedziby/ 
Adres 
przedsiębiorcy 

 
Zezwolenie na 
odbiór zużytych 
urządzeń 
elektrycznych i 
elektronicznych 

1. ELWOZ    Sp. z o.o. Oddział 
Sierakowice 

ul. Słupska 2 
83-340 
Sierakowice/ 
POK Bytów 
Ul. Dworcowa 17A 
77-100 Bytów 
Tel. 59 822 20 71  

 
 
 

TAK 

2. REMONDIS   Sp. z o.o. Warszawa 
Oddział 
Lębork 

ul. Zawodzie 16 
02-981 Warszawa/ 
Oddział w Lęborku 
Ul. Kossaka 91-95 
84-300 Lębork 
Tel. 59 862 20 68 
       59 862 12 78 

 
 
 

TAK 

3. Usługi Transportowa 
Stanisław Staubach 

 
Nakla 

Ul. Miodowa 10 
77-127 Nakla 
Tel. 59 823 18 60 

 
TAK 

4. Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Sierzno sp. z. o.o. 

 
Sierzno 

Sierzno 
77-131 Rekowo 
Tel. 59 333 00 03 

 
TAK 


