
UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2013  
RADY GMINY BARANÓW  

 
z dnia 30 grudnia 2013 roku  

 
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6k ust 1              
i z art.6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku           
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy 
Baranów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Dla nieruchomości zamieszkałych ustala się metodę naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 
 

§ 2 
 
Wprowadza się miesięczne opłaty uwzględniające sposób gospodarowania odpadami              
i wielkość gospodarstwa domowego: 

1) dla mieszkańców zbierających odpady selektywnie, zamieszkujących: 
a) gospodarstwa domowe jednoosobowe  – 7 zł; 
b) gospodarstwa domowe dwuosobowe   – 12 zł; 
c) gospodarstwa domowe trzyosobowe  – 15 zł; 
d) gospodarstwa domowe cztero- i więcej osobowe  – 18 zł. 

2) dla mieszkańców, którzy nie zbierają odpadów selektywnie, zamieszkujących: 
a) gospodarstwa domowe jednoosobowe   – 16 zł; 
b) gospodarstwa domowe dwuosobowe   – 28 zł; 
c) gospodarstwa domowe trzyosobowe  – 36 zł; 
d) gospodarstwa domowe cztero- i więcej osobowe  – 40 zł. 

 
§ 3 

 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 
 

§ 4 
 

Traci moc uchwała Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 roku               
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 roku. 

 
 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVIII/245/2013  
RADY GMINY BARANÓW  

 
z dnia 30 grudnia 2013 roku  

 
 

Zgodnie z art. 6k ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w drodze uchwały Rady Gminy. 
 

Art. 6k ust. 3 obliguje do uchwalenia dwóch stawek: 
a. niższej dla tych, co zbierają odpady w sposób selektywny; 
b. wyższej dla tych, co nie przestrzegają zasad selektywnej zbiórki odpadów. 
 

Zmiana stawek zagospodarowania odpadami związana jest z komunikatem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 25 października 2013 roku dotyczącym zaokrąglania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z wyższymi kosztami utrzymania systemu 
gospodarki odpadami.   
Uległy zmianie stawki dla mieszkańców zbierających odpady selektywnie: 

a) gospodarstwa domowe jednoosobowe – z kwoty 6,40 zł na 7 zł; 
b) gospodarstwa domowe dwuosobowe – z kwoty 11,20 zł na 12 zł; 
c) gospodarstwa domowe trzyosobowe  – z kwoty 14,40 zł na 15 zł; 
d) gospodarstwa domowe cztero- i więcej osobowe  – z kwoty 16 zł na 18 zł. 

 
Zmieniły się również stawki dla mieszkańców, którzy nie zbierają odpadów selektywnie: 

a) gospodarstwa domowe jednoosobowe – z kwoty 11,20 zł na 16 zł;  
b) gospodarstwa domowe dwuosobowe – z kwoty 19,60 zł na 28 zł; 
c) gospodarstwa domowe trzyosobowe – z kwoty 25,20 zł na 36 zł; 
d) gospodarstwa domowe cztero- i więcej osobowe – z kwoty 28 zł na 40 zł. 

 
Wyższe stawki zaproponowano dla tych, którzy nie przestrzegają zasad selektywnej zbiórki 
odpadów. Takie zróżnicowanie stawek ma zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów, a co za 
tym idzie, ułatwić osiągnięcie poziomów recyklingu i ograniczenia składowania odpadów 
biodegradowalnych. Nieosiągnięcie tych poziomów skutkuje nałożeniem na Gminę wysokich 
kar. 
 


