
           Projekt 

UCHWAŁA NR ………………../………./2020 

Rady Gminy Baranów 

z dnia … stycznia 2020r. 

 
 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Baranów i zagospodarowania tych odpadów 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3c, ust. 3d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. 
poz.2010 ze zm.), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami, a w szczególności: 
1. rodzaj i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 
2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
3. sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 
4. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości; 

5. zasady użytkowania i parametry techniczne w przypadku kompostowania bioodpadów, 
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

 
§ 2 

Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze 
przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych. 

 
§ 3 

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli 
nieruchomości będą odbierane, następujące rodzaje odpadów komunalnych. 
I. Odpady zmieszane (pozostałe po segregacji odpadów), umieszczone w odpowiednich 
pojemnikach; 
II. Odpady zbierane selektywnie 
1) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w workach koloru 
niebieskiego; 
2) drobne metale, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania wielomateriałowe – w workach koloru żółtego; 



3) szkło (białe i kolorowe) – w workach koloru zielonego; 
4) odpady ulegające biodegradacji – w workach koloru brązowego; 
2. Odpady komunalne określone w pkt. I i II odbierane będą od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Baranów. 
3. Niżej wymienione odpady, będą odbierane od właścicieli nieruchomości 2 razy do roku w 
formie zbiórek mobilnych (objazdowych): 
- zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze) 
- zużyte opony od samochodów osobowych 
- złom metalowy 
- dywany, wykładziny 
- zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami) 
- baterie i akumulatory 
4. Bioodpady z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym mogą być zagospodarowane w przydomowych kompostownikach. 
Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, której właściciel kompostuje odpady i korzysta ze zwolnienia w części z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
5. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do urzędu gminy, 
przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce. Adresy przychodni i aptek będą na bieżąco 
podawane do publicznej wiadomości. Pojemniki z przeterminowanymi lekami opróżniane 
będą zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie baranów. 

 
§ 5 

1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą niżej 
wymienione odpady, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy Baranów: 
a) papier/makulatura (gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka); 
b) metale (puszki, kapsle, drobny złom metalowy); 
c) tworzywa sztuczne (plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, 
plastikowe doniczki, wiadra, czysty styropian); 
d) szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane – bez 
zawartości), oraz budowlane (szyby okienne bez ram); 
e) opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, sokach, mleku); 
f) odpady ulegające biodegradacji (drewno, odzież i tekstylia); 
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
h) zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych (nie dotyczy opon 
od samochodów ciężarowych i ciągników) w ilości 6 sztuk/gospodarstwo/rok; 
i) zużyte baterie i akumulatory; 
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, 
świetlówki, itp.); 
k) opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach; 
l) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany, betonowy i ceramiczny pochodzący z 
samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, styropian, umywalki, 
sedesy, wanny) – w ilości 400 kg/gospodarstwo/rok; 
ł) przeterminowane leki 
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 
 
2. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów: 



a) materiały zawierające azbest; 
b) części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp.; 
c) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których 
nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego; 
d) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek 
substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania; 
e) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej; 
f) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego 
(np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki 
chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych); 
g) zmieszane odpady komunalne; 
h) wełna mineralna; 
i) papa; 
j) popiół; 
k) odpady zielone; 
l) niekompletny sprzęt elektryczny np. lodówki bez agregatu; 
ł) opony z samochodów ciężarowych i ciągników. 
 
3. Informacja na temat lokalizacji Punktu Selektywnie Zbieranych Odpadów Komunalnych 
wraz z Regulaminem funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) dla gminy Baranów, zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Baranowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§ 6 
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne, należy zgłaszać: 
1) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów; 
2) telefonicznie, na nr telefonu 46-858-13-50, lub 46-858-13-56; 
3) elektronicznie: urzad@gmina-baranow.pl 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 
 

§ 8 
Traci moc uchwała nr XXXVII/178/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów i 
zagospodarowania tych odpadów. 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 


