UCHWAŁA NR XXV/201/2021
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie, Rada Gminy Baranów uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIV/191/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:
1. W §2 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,,3) selektywnie zbieranych odpadów
obejmujących frakcję ,,Szkło” (szkło i odpady opakowaniowe ze szkła) – raz na dwa miesiące”.

komunalnych

2. W §2 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ,,4) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
obejmujących frakcję ,,Papier” (papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury) – raz na dwa miesiące”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Kremer
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/201/2021
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 28 kwietnia 2021 roku
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm./, Rada Gminy zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów.
Konieczność uchwalenia zmiany regulaminu podjętego Uchwałą Nr XXIV/191/2021 Rady Gminy
Baranów z dnia 25 lutego 2021 roku wynika z rozszerzonego zakresu świadczonych usług dotyczących
częstotliwości odbierania frakcji ,,Szkła” i ,,Papier” na terenie Gminy Baranów. W związku z powyższym
wprowadza się niniejszy zapis do uchwały.
Wójt Gminy Baranów zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm./ wystąpił w dniu 1 kwietnia
2021 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z prośbą o zaopiniowanie
przedmiotowej uchwały. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie pismem znak: ONHK.9011.27.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku projekt uchwały zaopiniował pozytywnie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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