
Wójt Gminy Baranów  informuje: 

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru stałych odpadów komunalnych. 

Do  tego  czasu właściciele nieruchomości mają  obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych 

na dotychczasowych zasadach. 

W celu wdrożenia nowego systemu odbioru odpadów komunalnych Rada Gminy Baranów podjęła 

szereg uchwał, w których ustaliła : 

- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,  

- wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin jej złożenia,   

- termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

- szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę. 

Uchwały te stanowią akt prawa miejscowego, zostały opublikowane w dzienniku urzędowym 

województwa wielkopolskiego w dniu 28 stycznia 2013 roku i obowiązują od dnia 1 lipca 2013 roku.   

Wysokość opłat 

Opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy będą pobierane od 

gospodarstwa domowego.  Jeżeli mieszkańcy będą zbierać  odpady selektywnie zgodnie z zasadami 

określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów”, stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 16 zł miesięcznie od gospodarstwa 

domowego.  W przypadku, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie, stawka opłaty wyniesie 28 zł 

miesięcznie od gospodarstwa domowego. W przypadku małych gospodarstw domowych opłata 

zostanie pomniejszona o odpowiednie współczynniki korygujące i będzie wynosić miesięcznie 

odpowiednio, jak poniżej. 

Sposób naliczania opłaty  

Wysokość opłaty dla gospodarstwa domowego posiadacz nieruchomości lub jej części naliczy 

samodzielnie wypełniając stosowną deklarację na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Deklaracje należy złożyć do dnia 31 marca 2013 roku 

Deklarację powinni złożyć:  

-  właściciele nieruchomości,  

- użytkownicy wieczyści, 

- zarząd/ zarządcy wspólnoty, 

- zarząd spółdzielni,  

- każdy inny podmiot zarządzający nieruchomością np. właściciel samoistny 

Deklaracje w imieniu najemców i lokatorów składa  właściciel lokalu. 

Jak obliczyć opłatę? 

stawka opłaty ( 16 lub 28 zł )  x  współczynnik korygujący zależny  od wielkości gospodarstwa 

domowego  =  miesięczna kwota opłaty   

 

                                                              jeżeli segreguje odpady      lub     jeżeli nie segreguje 

1) dla gospodarstw jednoosobowych    16 zł  x 0,4 =   6,40 zł   lub  28 zł  x 0,4  = 11,20 zł  

2) dla gospodarstw  dwuosobowych     16 zł  x 0,7 = 11,20 zł   lub  28 zł  x 0,7  = 19,60 zł  

3) dla gospodarstw  trzyosobowych      16 zł  x 0,9 = 14,40 zł   lub  28 zł  x 0,9  =  25,20 zł  

4) dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez cztery osoby i więcej opłata wynosi 16 lub 28 zł  



Formularz deklaracji właściciele nieruchomości dostaną łącznie z wymiarem podatku za rok 2013, 

dodatkowo deklarację będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy w Baranowie / parter - KASA / lub 

pobrać bezpośrednio  ze strony internetowej http://baranow.pl/ 

 

Jak określić wielkość gospodarstwa odmowego ? 

 

Przez gospodarstwo domowe – należy rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

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

media ( wodę, energię elektryczną, gazową, itp)  

 

Terminy płatności 

Opłatę   za   gospodarowanie   odpadami   komunalnymi  mieszkańcy  będą  wnosić   raz   na   kwartał, 

w następujących terminach:  

- za   I kwartał do 31 marca,  

- za  II kwartał do 30 maja, 

- za III kwartał do 30 września,  

- za IV kwartał do 30 listopada. 

Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami  na nowych zasadach upływa 30 

września 2013 roku  Opłaty  należy wnosić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Baranowie lub 

przelewem na rachunek bankowy nr 63 8413 0000 0406 1311 2000 0002. Na przelewie należy dopisać 

„opłata za gospodarowanie odpadami” oraz wskazać dokładny adres nieruchomości której opłata 

dotyczy. 

Co w zamian za opłatę? 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych wnosząc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

będą mieli świadczone następujące usługi: 

1. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach 

znajdujących się na nieruchomości z częstotliwością niemniejszą niż dwa razy w miesiącu, zgodnie z 

harmonogramem kwartalnym w ilości do 1,5 Mg ( tony )  rocznie na jedno gospodarstwo domowe. 

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w workach z częstotliwością zgodną z 

harmonogramem kwartalnym.  Do momentu uruchomienia Zakładu Zagospodarowania w Olszowej 

zbiórka odpadów zbieranych selektywnie odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Do 

selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki z logo gminy Baranów o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

1) żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

2) zielonym z przeznaczeniem na szkło, 

3) niebieskie z przeznaczeniem na papier i tekturę. 

3. Dwa razy w roku, w odstępach około półrocznych, po wcześniejszym ogłoszeniu z wyprzedzeniem co 

najmniej dwutygodniowym, odbywać się będzie odbiór i przekazanie do utylizacji następujących 

odpadów: 

1) odpadów wielkogabarytowych, 

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

4. Odbiór i unieszkodliwianie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który do momentu uruchomienia Zakładu 

Zagospodarowania w Olszowej będzie zlokalizowany na składowisku odpadów w Mianowicach.  



Na składowisku w Mianowicach mieszkańcy gminy Baranów będą mogli  oddać nieodpłatnie 

następujące odpady komunalne: 

1) odpady wielkogabarytowe; 

2) odpady zielone; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) przeterminowane leki oraz szklane opakowania po lekach; 

5) zużyte opony; 

6) zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, filtry olejowe i paliwowe z samochodów osobowych; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe;  

8) odpady opakowaniowe zbierane selektywnie oraz zmieszane; 

9) papier i tekturę; 

10) drobne odpady metalowe; 

11) odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych. 

 

Transport odpadów do PSZOK  mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady 

zielone i ulegające biodegradacji należy dostarczać w workach koloru  czarnego  lub szarego  

Baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe można będzie również przekazywać do 

punktów zbiórek zlokalizowanych na terenie placówek oświaty oraz w Urzędzie Gminy w Baranów. 

Przeterminowane leki można przekazać również do punktu zbiórki zlokalizowanej w aptekach. 

 

Co z odpadami powstającymi na  nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne? 

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 tych nieruchomości, jak sklepy, zakłady pracy 

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

gminy.  

Każdy z właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy odbiór odpadów 

powinien zapewnić we własnym zakresie, zawierając stosowną umowę z firmą wywozową.  

Uprawnione do świadczenia tego typu usług są tylko podmioty posiadające wpis do rejestru 

działalności regulowanej.  Informacje o podmiotach wpisanych do rejestru w gminie Baranów można 

znaleźć na stronie http://bip.baranow.pl/. 

 


