
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/242/16 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 23 sierpnia 

2016 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienia się zapis w § 3 ust 1 

na następujący: 

„1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) z zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałych dla obszaru miejskiego: 

a) odpady zmieszane będą odbierane wg harmonogramu z częstotliwością: 

-   nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie: styczeń, luty marzec, listopad, grudzień; 

-   nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 

wrzesień, październik 

b) odpady zbierane selektywnie będą odbierane wg harmonogramu z częstotliwością nie rzadszą 

niż raz w miesiącu, 

c) mobilna zbiórka odpadów podczas akcji organizowanej raz w roku (II kwartał roku), 

2) z zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałych dla obszaru wiejskiego: 

a) odpady zmieszane będą odbierane wg harmonogramu z częstotliwością: 

-   nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie: styczeń, luty marzec, kwiecień, wrzesień, 

październik, listopad, grudzień; 

-   nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 

b) odpady zbierane selektywnie będą odbierane wg harmonogramu z częstotliwością nie rzadszą niż 

raz w miesiącu, 

c) mobilna zbiórka odpadów podczas akcji organizowanej raz w roku (II kwartał roku), 
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3) z zabudowy wielorodzinnej dla obszaru miejskiego i wiejskiego: 

a) odpady zmieszane będą odbierane wg harmonogramu, nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu, 

b) odpady zbierane selektywnie będą odbierane wg harmonogramu, nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

c) mobilna zbiórka odpadów podczas akcji organizowanej raz w roku (II kwartał roku), 

4) z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: 

a) odpady zmieszane będą odbierane wg harmonogramu z częstotliwością: 

-   nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie: marzec, kwiecień, wrzesień, październik, 

-   nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 

b) odpady zbierane selektywnie będą odbierane wg harmonogramu z częstotliwością nie rzadszą niż 

raz w miesiącu w okresie od marca do października, 

c) mobilna zbiórka odpadów podczas akcji organizowanej raz w roku (II kwartał roku), 

5)   z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady będą odbierane nie rzadziej niż 

raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przepełnienia kontenerów/pojemników, 

Wykonawca zwiększy częstotliwość odbioru lub pojemność kontenerów/pojemników, 

6) z terenów do użytku publicznego (pojemników przeznaczonych na odpady segregowane) w miarę 

potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. W okresie październik – maj (sezon grzewczy) w 

wyznaczonych punktach na terenie gminy Baranów Sandomierski zabezpieczone zostaną kontenery 

na zimne popioły opróżniane nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

przepełnienia kontenerów/pojemników, Wykonawca zwiększy częstotliwość odbioru lub pojemność 

kontenerów/pojemników, z dostosowaniem do potrzeb.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 

23 sierpnia 2016 roku pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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