
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/164/2016 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jedynie przez część roku. 

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. 6n 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. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku. 

§ 2. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów. 

§ 3. Umożliwia się złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod następującymi warunkami: 

a) dokument winien być zapisany w formacie PDF lub JPG, z układem informacji zgodnym ze wzorem 

deklaracji umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baranowie, 

b) dokument winien być wysłany za pomocą platformy ePUAP, jako załącznik do pisma przewodniego, 

c) dokument należy opatrzyć podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym z platformy 

ePUAP. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 5. 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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