
UCHWAŁA NR XXII/100/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

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

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6l ust.1 i 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zm.), 
Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy 
Baranów, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dołu, w terminie 
do 20 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. 

2. Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Baranów, zobowiązani są 
do uiszczenia opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 20 stycznia roku, 
którego opłata dotyczy. 

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania  gotówką lub kartą 
płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Baranowie albo przelewem na rachunek bankowy gminy lub w drodze 
inkasa. 

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Baranów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie. 

3. Wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały uchyla się Uchwałę Nr XIV/71/2019 Rady Gminy 
Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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