
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, położonych na terenie gminy Baranów Sandomierski oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446), art. 6n , w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia  

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 250), uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy 

Baranów Sandomierski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39 – 450 Baranów Sandomierski,  

w terminie: 

1) do 31 stycznia 2017 roku, dla pierwszej deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów 

komunalnych na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na nieruchomości, na której znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów, które należy przedłożyć wraz z deklaracją, 

o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w celu potwierdzenia danych w niej zawartych: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku gdy deklarację składa 

podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej 

nieruchomości, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanej wcześniej, 
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2) pełnomocnictwo (dokument wykazujący upoważnienie do podpisania deklaracji np. pełnomocnictwo 

opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., 

poz. 783, ze zm.), 

3) inne (akty stanu cywilnego, potwierdzenie nabycia spadku, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku 

lub poświadczenie dziedziczenia, akty notarialne poświadczające rozdzielność lub wspólność majątkową). 

§ 4. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji określonej w § 1 niniejszej uchwały za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod 

adresem: www.epuap.gov.pl.  

2. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji, określa załącznik do niniejszej uchwały, w wersji 

elektronicznej w formie DOCX, PDF, dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

bip.baranowsandomierski.pl. 

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262, 

ze zm.), lub 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  

(e-PUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1114). 

4. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji, musi odbywać się  

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz  

w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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