
  

UCHWAŁA NR XI/74/2020 

RADY MIASTA BRAŃSK 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284, 

poz. 875) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, właściciele 

nieruchomości zamieszkałych uiszczają za miesiąc kalendarzowy z góry, bez wezwania, do 10 dnia każdego 

danego miesiąca. 

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości przelewem  

na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości, na wyodrębniony 

rachunek bankowy, utworzony tylko dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: BS Brańsk  

21 8063 0001 0010 0100 1182 0664, w kasie Urzędu Miasta Brańsk gotówką lub z wykorzystaniem karty 

płatniczej. 

4. Indywidualny numer rachunku bankowego można uzyskać w Urzędzie Miasta Brańsk w Referacie 

Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/84/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego z 2016 r. poz. 2936 z późn. zm.). 

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

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Miasta 

Heronim Edward Bolesta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lipca 2020 r.

Poz. 3107
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