
 

 

Gospodarka odpadami - najczęściej zadawane pytania  

 

Pytania, opinie, wnioski i uwagi nt. wdrożenia nowego sytemu na terenie Gminy Baranów  prosimy 

przesyłać na adres: gmina@baranow.pl,  lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Rynek 21. 

Uprzejmie prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: "nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi". 

 

Pytanie: W jaki sposób określić wielkość gospodarstwa domowego -czy w deklaracji wpisywać ilość 

osób korzystających z lokalu, czy np.  zameldowanych ? 

Odpowiedź:  

W deklaracji należy wpisać ilość osób faktycznie zamieszkujących i tworzących wspólne gospodarstwo 

domowe. Wyliczając stawkę w zależności od ilości osób najpierw należy wybrać odpowiedni 

współczynnik korygujący  wynoszący: 0,4 dla gospodarstwa jednoosobowego; 0,7 dwuosobowego 

0,9; dla trzyosobowego lub 1 dla czteroosobowego  i większego. Następnie współczynnik należy  

pomnożyć razy stawkę podstawową, która wynosi 16 zł (gdy segregujemy odpady) i 28 zł  (gdy 

wszystkie odpady oddajemy jako zmieszane). 

Pytanie: A jak ktoś  błędnie poda liczbę mieszkańców tworzących gospodarstwo domowe ? 

Odpowiedź: Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe zamieszkujących daną nieruchomość 

wskazana przez właściciela nieruchomości w deklaracji, będzie weryfikowana. Kontrolowany 

właściciel nieruchomości będzie musiał okazać stosowane dokumenty poświadczające fakt, że na 

danej nieruchomości zamieszkuje tyle osób ile wskazał w deklaracji. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zostanie określona, w drodze decyzji administracyjnej.  

Pytanie: Do kiedy mieszkańcy mogą oddawać odpady na podstawie dotychczas obowiązujących 

umów na odbiór odpadów komunalnych? Czy obecne  umowy same stracą ważność?  

Odpowiedź: Na dotychczasowych warunkach odpady będą oddawane przedsiębiorcom do 

30.06.2013r. Aktualnie obowiązujące umowy zawarte z przedsiębiorcami należy samodzielnie 

rozwiązać, gdyż są to umowy cywilno – prawne i po 30.06.2012r. same nie stracą ważności. Należy 

zrobić to odpowiednio wcześniej, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie. Niezależnie od 

rozwiązania umowy nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r. i obowiązkiem każdego 

właściciela zamieszkującego nieruchomość będzie odprowadzenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy mieszkańcy mają  umowy zawarte  z gminą. W tym 

przypadku to gmina wypowie wszystkie  umowy. Informacje te zostaną przekazane razem z fakturami 

za I kwartał 2013 roku. 

 



 

Pytanie: Czy segregując odpady będę płacił mniej ?  

Odpowiedź: Tak. Rada Gminy określiła niższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawki  te będą wynosić  odpowiednio 

16 zł przy selektywnym zbieraniu odpadów i 28  zł jeśli odpady będziemy oddawać jako zmieszane. 

Trzeba podkreślić, że od tego jak będziemy segregować odpady będzie zależeć ile będziemy płacić  w 

przyszłości. Zgodnie z ustawą  opłaty pobierane od mieszkańców powinny pokrywać koszty 

funkcjonowania systemu im więcej surowców wtórnych uda się wysegregować tym koszty całego 

systemu będą niższe, a co za tym idzie niższe będą opłaty. Uchwalone stawki na terenie gminy są 

bardzo niskie ( można powiedzieć, że   optymistycznie zakładają niskie koszty działania systemu). 

Jeżeli za kilka miesięcy okaże się że działanie systemu jest znacznie droższe Rada Gminy może stanąć 

przed dylematem czy dopłacać do śmieci kosztem inwestycji? I co wybrać, budowę drogi czy dopłacać   

do odpadów ? 

Pytanie: Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a 

ich nie segreguje?  

Odpowiedź: W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie segreguje odpadów a zadeklarował, że 

będzie to robił opłata zostanie podwyższona w drodze decyzji administracyjnej. 

Pytanie: Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady?  

Odpowiedź: Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela/ 

zarządcy nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat wielkości pojemników określone zostaną 

w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów. 

Pytanie: Co z odpadami powstającymi w szkołach zakładach pracy czy sklepach czyli 

nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne? 

Odpowiedz: Gmina Baranów do czasu uruchomienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Olszowej  nie zamierza odbierać odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele takich nieruchomości, jak: 

sklepy, zakłady pracy szkoły itp. nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy. Odpady z takich nieruchomości powinny być odbierane przez firmy 

świadczące usługi  w tym zakresie ( wpisane do rejestru działalności regulowanej  nieruchomości) na 

podstawie umowy. Właściciele nieruchomości powinni przechowywać zawarte umowy i dowody 

uiszczania opłat za te usługi. 

Pytanie: Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?  

Odpowiedź: - W Urzędzie Gminy w Baranowie / parter - KASA / 

Pytanie: Do kiedy należy składać deklarację?  

Odpowiedź: Do dnia 31 marca 2013 roku 

 



 

Pytanie: Co się stanie w przypadku kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?  

Odpowiedź: W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Gmina Baranów naliczy wysokość 

opłaty w drodze decyzji. 

Pytanie: Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady?  

Odpowiedź: W razie stwierdzenia braku opłaty za zagospodarowanie odpadami Gmina  wyda decyzję 

określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty oraz podejmie  działania  windykacyjne.  

Pytanie: Jak należy rozumieć definicje gospodarstwo domowe ? 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Baranów” gospodarstwo domowe – to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione razem 

zamieszkujące i wspólnie się utrzymujące w szczególności  wspólnie opłacające rachunki za media 

(wodę, energię elektryczną, gazową, itp)  

Pytanie: Kto i na jakiej podstawie stwierdzi czy odpady są segregowane ? 

Odpowiedź: Pracownicy urzędu gminy będą prowadzić okresowe kontrole i sprawdzać czy w 

odpadach zmieszanych znajdują się surowce wtórne. Jeśli tak będzie, mieszkaniec otrzyma decyzje 

naliczającą podwyższoną opłatę.  

Pytanie: Kto będzie sprawdzał wagę śmieci w kubłach?   

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie jest zakładane  ważenie poszczególnych kontenerów na odpady. 

Ważenie będzie możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach gdy waga kontenerów na posesji będzie 

znacznie odbiegać od założonej średniej.   

Pytanie: W regulaminie mowa jest o limicie 1500 kg na cały rok.  Natomiast  przeciętny kubeł ma 

pojemność  80 litrów  

Odpowiedź: Przeciętny kubeł ma pojemność 110 litrów i przyjmuje się  że jego waga wynosi ok 30 kg. 

To daje 50 kubłów rocznie czyli ponad 4 kubły odpadów zmieszanych na jedno gospodarstwo 

domowe na miesiąc. 

 

 

Pytanie: Regulamin mówi, że na składowisko w Mianowicach każdy może wywieźć bezpłatnie aż 11 

kategorii odpadów. To po co zapełniać płatnie kubły i czym?  

 

Odpowiedź: Nie ma czegoś takiego jak płatne kubły. Niezależnie od tego czy odpady zostaną 

dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mianowicach  czy też wystawione w kuble 

opłata za gospodarowanie odpadami jaką trzeba zapłacić będzie taka sama i będzie zależała od 

wielkości gospodarstwa domowego i tego czy segregujemy,  a nie od ilości odpadów. 

 

 

 



Pytanie: Czy sprawdzana będzie jakość sortowania? Kto mi udowodni, że np. te trzy butelki w moim 

kuble to na pewno ja wrzuciłem?  

Odpowiedź: Każdy z właścicieli nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w 

pojemniki do gromadzenia odpadów. W związku z tym iż niezależnie od tego ile odpadów z danej 

nieruchomości zostanie wystawione opłata zawsze będzie taka sama nie będzie motywacji by np. 

wywozić odpady do lasu, czy też podrzucać do pojemnika sąsiada albo do kontenera np. przy 

cmentarzu.  

Pytanie: W ubiegłym roku firma wywożąca śmieci uszkodziła mój kubeł. Kto odpowiada i kto zapłaci 

za uszkodzony kubeł?  

Odpowiedź: Każdy z właścicieli nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w 

pojemniki do gromadzenia odpadów. Jeżeli pojemnik został uszkodzony z winy firmy wywozowej a 

nie rozpadł się na przykład ze starości, to roszczeń należy  dochodzić od firmy.    

Pytanie: Co  się kryje za określeniem „odpady biodegradacyjne”?  Sąsiad ma cztery duże psy? Czy 

może  w takim razie wywozić   psie odchody na wysypisko?  

Odpowiedź:  Odpady biodegradowalne to głównie odpady, które powstają z konserwacji terenów 

zielonych (np. ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, itp) oraz tzw. odpady kuchenne (resztki żywności, czy 

resztki z przygotowania posiłków, odpady po owocach i warzywach, itp.)  Biodegradowalne odpady 

zielone będzie można dostarczyć do PSZO na Mianowicach. Pozostałe odpady biodegradowalne 

należy zagospodarować we własnym kompostowniku lub w przypadku jego braku przekazać na 

składowisko w odpadach zmieszanych.  

Pytanie: Co mam zrobić z uszkodzonym termometrem rtęciowym, żarówką energooszczędną, 

świetlówką ?  

Odpowiedź: Stare termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne  traktowane są jako odpady 

niebezpieczne. Pary rtęci które zawierają są trujące i mogą powodować wiele nieodwracalnych zmian 

w naszym organizmie.  Odpady tego typu należy chronić przed stłuczeniem tak, by nie doszło do 

skażenia.  Uszkodzone należy zabezpieczyć w szczelnych pojemnikach i dostarczyć do PSZO w 

Mianowicach. 

Pytanie. Co mam zrobić ze zużytymi bateriami?  

Odpowiedź: Baterie podobnie jak inne odpady niebezpieczne, będzie można i dostarczyć do PSZO w 

Mianowicach. Dodatkowo będzie można je złożyć w specjalnych pojemnikach ustawionych w 

placówkach oświatowych  oraz w Urzędzie Gminy w Baranowie.  


