
Nowe zasady odbioru śmieci już od 1 lipca 2013 roku 

Od dnia 1 lipca 2013 roku na terenie całej Polski, gminy przejmują odpowiedzialność za 

wytwarzane przez mieszkańców odpady komunalne. W Gminie Baranów do czasu uruchomienia 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej nowy system obejmować będzie tylko 

nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, 

na których powstają odpady komunalne (sklepy, firmy, hotele 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 na podstawie indywidualnie 

zawartej umowy.  

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów 

będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego i będzie wynosić:  

1) dla gospodarstw jednoosobowych     6,40 zł    lub     11,20 zł  

2) dla gospodarstw  dwuosobowych    11,20 zł    lub     19,60 zł  

3) dla gospodarstw  trzyosobowych     14,40 zł    lub     25,20 zł  

4) dla gospodarstw zamieszkiwanych przez cztery osoby  i więcej  16,00 zł   lub 28,00 zł. 

  

Pamiętaj - Ty także masz wpływ na wysokość opłaty za odbiór odpadów. 

Jeśli będziesz segregował śmieci, zapłacisz mniej! 

 

W zamian za stałą opłatę Gmina Baranów zapewnia :  

1) odbiór i zagospodarowanie  zmieszanych odpadów komunalnych  z częstotliwością nie mniejszą niż 

dwa razy w miesiącu,  w ilości do 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe ( przy średniej wadze 

pojemnika 110 dm3 wynoszącej ok 50 kg daje  to ok 30 pojemników rocznie); 

 

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w workach do selektywnej zbiórki 

odpadów; 

 

3)  dwa  razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego; 

 

4) zagospodarowanie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych  – PSZOK, (zlokalizowanego przy składowisku odpadów w Mianowicach)  

następujących odpadów : 

a/odpady wielkogabarytowe; 

b/ odpady zielone; 

c/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

d/ przeterminowane leki oraz szklane opakowania po lekach; 

e/zużyte opony; 

f/ zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, filtry olejowe i paliwowe z samochodów osobowych; 

g/odpady budowlane i rozbiórkowe; 

h/ odpady opakowaniowe zbierane selektywnie oraz zmieszane; 

i/ papier i tekturę; 

j/drobne odpady metalowe; 

h/odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych. 

 

Więcej informacji na stronie http://www.baranow.pl/  w zakładce „Nowe zasady w gospodarce 

odpadami”  lub pod numerem telefonu 62 78 10 432 

 



Odpady komunalne nale ży zbiera ć w sposób selektywny z podziałem na: 
 
1/ opakowania szklane, - worki lub pojemniki oznacz one kolorem  zielonym. 
 
Do tej frakcji zaliczamy  w szczególno ści opakowania ze szkła bezbarwnego, kolorowego oraz  stłuczk ę 
szklan ą. Opakowania powinny by ć pozbawione resztek zawarto ści oraz innych obcych materiałów /kapsli, 
zakrętek i obr ączek na szyjkach/ 
 

Do worka zielonego  
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

 
- butelki i słoiki szklane po napojach 
  i żywno ści  
- butelki po napojach alkoholowych 
- szklane opakowania po kosmetykach 

 
 

- porcelany i ceramiki, doniczek ; 
- żarówek, świetlówek, lamp neonowych     
fluorescencyjnych i rt ęciowych, 
reflektorów, izolatorów; 
- szkła okularowego; 
- szkła żaroodpornego; 
- szkła okiennego, fajansu; 
- ekranów i lamp telewizyjnych; 
- opakowa ń po środkach niebezpiecznych (lekach, 
środkach ochrony ro ślin…); 
- luster, szyb samochodowych. 

 
2/ opakowania z tworzyw sztucznych -  worki  lub po jemniki  oznaczone  kolorem żółtym 
Do tej frakcji nale żą w szczególno ści : 
- opakowania z tworzyw sztucznych jednomateriałowe i wielomateriałowe typu TETRA-PAK (opakowania 
wielomateriałowe), pozbawione resztek zawarto ści,  
- wyroby z tworzyw sztucznych (zabawki, urz ądzane domowe),  

 
Do worka żółtego 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

- puste, odkr ęcone i zgniecione, butelki  
plastikowe (np. PET); 
- plastikowe zakr ętki; 
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i 
środkach czysto ści; 
- plastikowe opakowania po żywno ści (np.: po 
jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)   

- opakowania po mleku i napojach typu TETRA-PAK 
(opakowania wielomateriałowe); 
- folie i torebki z tworzyw sztucznych; 
- puszki po napojach, konserwach  i drobny złom; 
- tekstylia. 
 

- butelek i pojemników z zawarto ścią; 
- butelek po olejach samochodowych; 
- opakowa ń po olejach silnikowych, smarach; 
- styropianu; 
- gumy; 
- butelek i pojemników z zawarto ścią 
- opakowa ń po aerozolach; 
- opakowa ń po środkach chwastobójczych czy 
owadobójczych; 
- sprz ętu AGD. 
 

 
3/ opakowania z papieru i tektury - worki  lub poje mniki oznaczone kolorem  niebieskim 
 

Do worka niebieskiego 
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

- gazety, ksi ążki, katalogi, zeszyty;  
- papierowe torby i worki; 
- papier szkolny, biurowy; 
- kartony i tektur ę oraz zrobione z nich 
opakowania; 
 

- tłustego i zabrudzonego papieru (np.:  
papierowych opakowa ń po ma śle, margarynie, 
twarogu) 
- papieru faksowego, tapet; 
- zużyte chusteczki higieniczne, jednorazowe 
pieluchy i inne środki higieniczne; 
 

 
4/ Odpady zielone -  worki oznaczone kolorem czarny m lub szarym 

 
Do worka czarnego lub szarego 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 
- ściętą traw ę; 
- liście; 
- drobne odpady ogrodowe jak np.: połamane 
gałęzie; 
- kwiaty doniczkowe (wraz z ziemi ą 
doniczkow ą); 
- obierki, resztki owoców i warzyw: 
- fusy po kawie, herbacie; 
- skorupki jajek i łupiny orzechów; 
- resztki jedzenia pochodzenia ro ślinnego 

- resztek mi ęsa; 
- kości; 
- odchodów zwierz ęcych; 
- piasku i sorbentów dla kotów; 
- zanieczyszczonych trocin po zwierz ętach; 
- popiołu z pieca i z kominka; 
- papierosów i niedopałków 


