
 

 

UCHWAŁA NR XVII/118/15 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstałymi na terenie Gminy Baranów Sandomierski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 6 l ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz., 1399, ze zm.), uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej, położonych 

na obszarze Gminy Baranów Sandomierski zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy Baranów 

Sandomierski opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach: 

1) za miesiąc styczeń   do 10 lutego – opłata z dołu, 

2) za miesiąc luty   do 10 lutego – opłata z góry, 

3) za miesiąc marzec   do 10 kwietnia – opłata z dołu, 

4) za miesiąc kwiecień   do 10 kwietnia – opłata z góry, 

5) za miesiąc maj   do 10 czerwca – opłata z dołu, 

6) za miesiąc czerwiec   do 10 czerwca – opłata z góry, 

7) za miesiąc lipiec   do 10 sierpnia – opłata z dołu, 

8) za miesiąc sierpień   do 10 sierpnia – opłata z góry, 

9) za miesiąc wrzesień   do 10 października – opłata z dołu, 

10) za miesiąc październik  do 10 października – opłata z góry, 

11) za miesiąc listopad   do 10 grudnia - opłata z dołu, 

12) za miesiąc grudzień  do 10 grudnia – opłata z góry. 

2. Właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych o zabudowie wielorodzinnej oraz terenów, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Baranów Sandomierski w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca – opłata z dołu. 

3. Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku, uiszcza się w terminie do 10 lutego za dany rok kalendarzowy - opłata z góry. 
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4. Właściciele nieruchomości, określonych w ust. 1, ust. 2 i ust.3, dokonują płatności bez wezwania, 

przelewem na rachunek Gminy Baranów Sandomierski. 

5. Poprzez pojęcie opłaty z dołu należy rozumieć płatność za miesiąc poprzedni (płatność dokonywana jest 

w następnym miesiącu po miesiącu którego dotyczyła opłata), z kolei opłaty z góry oznacza tzw. przedpłatę 

czyli uregulowanie płatności w trakcie miesiąca którego dotyczy opłata. 

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały, i wynikają 

one z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z decyzji administracyjnych 

wydanych w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości, bądź złożenia deklaracji 

z danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości. 

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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIX/292/13 Rady Miejskiej 

w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Baranów Sandomierski. 

§ 5. 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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