
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/163/2016 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

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

- wypoczynkowe, przez część roku, oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3, art. 6j ust. 3b  

i 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z koniecznością określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe ustala się: 

- stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 15,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane 

w sposób selektywny; 

- stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 22,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady nie są 

zbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku, stanowiącą iloczyn średniej ilości odpadów 

powstających na nieruchomościach, na obszarze gminy oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określonej w  § 1, ust. 1 niniejszej uchwały, w poniższy sposób: 

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 60,00 zł rocznie za jeden domek 

letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 88,00 zł rocznie za jeden 

domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

3. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych o których mowa  

w § 1, opłatę stanowi iloczyn ilości domków letniskowych oraz ryczałtowej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4. Zryczałtowaną opłatę roczną, o której mowa w § 1 wnosi się jednorazowo do 31 marca za dany rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 6639



§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Marian Kremer 
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