
  

UCHWAŁA NR XIII/80/19 

RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU 

z dnia 6 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6l ustawy z dnia 

13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579 i 2020)  

Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 2017 r. (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3957) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zmienia się § 1 ust. 2, ust. 3 i ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Goniądz zobowiązani 

są bez wezwania do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach: 

– za I kwartał do 31 marca danego roku (za miesiące styczeń, luty, marzec z dołu), 

– za II kwartał do 30 czerwca danego roku (za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec z dołu), 

– za III kwartał do 30 września danego roku (za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień z dołu), 

– za IV kwartał do 30 listopada danego roku (za miesiące październik, listopad z dołu, za miesiąc 

grudzień z góry). 

3. Dopuszcza się wnoszenie opłaty z częstotliwością 1 raz na miesiąc płatne do 15 dnia każdego 

miesiąca z góry. 

8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek Gminy Goniądz 

Bank Spółdzielczy w Mońkach Nr 92 8085 0005 0130 0097 2000 1000”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tomasz Jędrzejczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 5314
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