
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Baranów 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązywać będą nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Od tego 
dnia Gmina będzie odpowiadać za odpady komunalne. Aktualnie nieposegregowane śmieci w 
zdecydowanej większości trafiają na wysypiska zanieczyszczając środowisko. Segregowanie 
odpadów komunalnych pozwoli uzyskać surowce wtórne do ponownego wykorzystania. Decydując 
się na selektywną zbiórkę odpadów zapłacimy mniej. To podwójna korzyść dla nas i środowiska 
naturalnego.  

Do dnia 31 marca 2013 roku należy składać deklarację na opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Kto składa deklarację? Ile wynosi miesięczna stawka ? 
- właściciel nieruchomości,  
- użytkownik wieczysty,  

 
- jeżeli segregujecie odpady 16 zł miesięcznie  
  od gospodarstwa domowego, - zarząd /zarządca wspólnoty lub  

  Spółdzielni, - jeżeli nie segregujecie  odpadów 
  28 zł miesięcznie  od gospodarstwa    

domowego. 
- każdy inny podmiot zarządzający 

nieruchomością ( np. właściciel samoistny). 
 

Jak obliczyć wymiar opłaty za zagospodarowanie odpadów? 
 

stawka opłaty  x  współczynnik korygujący  =  miesięczna kwota opłaty 
 

Współczynniki korygujące wynoszą w zależności od wielkości  gospodarstwa  domowego odpowiednio 
0,4;  0,7;  0,9  i  1. 

Wymiar opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego będzie wynosił: 
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 zamieszkiwanych przez cztery osoby  i więcej współczynnik korygujący wynosi 1  
                                                              16 zł  x  1 = 16,00 zł   lub  28 zł x  1  =  28,00 zł 

Gdzie pobrać formularz deklaracji? 

- w Urzędzie Gminy w Baranowie / parter - KASA /  
- ze strony internetowej www.baranow.pl/ 
- u Sołtysa  
 

Gdzie złożyć deklarację ? 
- w Urzędzie Gminy w Baranowie / parter - KASA / 

 
Kiedy zapłacić ?  

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 adres nieruchomości 

której opłata dotyczy. 
 

W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z Urzędem Gminy w Baranowie 
tel. 062 78 10 432  lub  gmina@baranow.pl 

 

http://www.baranow.pl/

