
UCHWAŁA NR XXXVII/229/2017 

Rady Gminy Baranowo 

z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów. 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art.6 r ust. 3, ust. 

3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289), Rada Gminy Baranowo uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi : 

1) od właścicieli nieruchomości odbiera się odpady komunalne z pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określonych w uchwale  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Baranowo, 

2)    odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych   będzie   prowadzone  raz 

na 2 tygodnie,  

3) odbieranie odpadów komunalnych  zebranych  w sposób selektywny: 

a)  metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz na miesiąc, 

b) szkło – raz na 3 miesiące.  

       2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane będą w każdej zebranej   ilości.  

 

§2. 

 

1. Pozostałe odpady komunalne zebrane w sposób selektywny będą dostarczane 

przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów: 

1) papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury, 

2) odpady ulegające biodegradacji, 

3) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) chemikalia oraz zużyte opony, 

6) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, 

8) żużel i popiół, 



9) przeterminowane leki. 

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów zlokalizowane są:  

1) w Baranowie ul. Juranda ze Spychowa (działka targowicy) – odpady 

wymienione w ust. 1 pkt  1-8, 

2) w Baranowie, Rynek  7 - odpady, wymienione  w ust.1 pkt 9. 

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów świadczą usługi : 

1) punkt  przy ul. Juranda ze Spychowa w każdą sobotę w godzinach 

9:00-13:00, 

2)  punkt  przy Rynek  7  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-

15:30,  w soboty 9:00  - 13:00. 

4. Informacje dotyczące dostawy  odpadów wymienionych w ust.1  do  punktów 

selektywnego zbierania, zostaną podane do wiadomości publicznej  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 3. 

1. Przypadki  niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zgłaszane są przez właścicieli nieruchomości, w terminie do 7 dni 

od daty zdarzenia w formie pisemnego zgłoszenia. 

2.  Zgłoszenia, o których mowa w ust.1, należy dokonywać za pośrednictwem 

poczty lub osobiście w Urzędzie Gminy w Baranowie lub poczty elektronicznej 

pod adresem : ug@baranowo.pl. 

 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy  Baranowo z dnia  18 listopada  2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Baranowo i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z 2016 r. 

poz.10101). 

   § 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 6. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 
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