
  

UCHWAŁA NR XVIII/292/19 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.)1) w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)2)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/317/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia 

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

Podl. z 2016 r. poz. 2036) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, przedmiotowa opłata, w zmienionej wysokości, uiszczana jest  

za miesiąc w którym nastąpiła zmiana, w terminie do 11 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana”; 

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości nastapiła: 

1) po dniu 28 lutego (lub 29 lutego w roku przestępnym), a przed dniem 1 kwietnia danego roku; 

2) po dniu 31 maja, a przed dniem 1 lipca danego roku; 

3) po dniu 31 sierpnia, a przed dniem 1 października danego roku; 

4) po dniu 30 listopada, a przed dniem 1 stycznia roku następnego 

- przedmiotowa opłata, w zmienionej wysokości, uiszczana jest za kwartał, w którym 

nastąpiła zmiana, w terminie do 11 dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Prokorym 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571,  poz. 1696 i poz. 1815 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2020 r.
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