
  

UCHWAŁA NR 154/XX/21 

RADY GMINY W PERLEJEWIE 

z dnia 16 marca 2021 r. 

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

komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy uiszczają kwartalnie z dołu w następujących okresach: 

1) za I kwartał w terminie do 30 marca każdego roku; 

2) za II kwartał w terminie do 30 czerwca każdego roku; 

3) za III kwartał w terminie do 30 września każdego roku; 

4) za IV kwartał w terminie do 30 grudnia każdego roku. 

§ 2. Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe uiszcza się z góry w terminie do 30 września każdego roku. W przypadku, gdy obowiązek 

uiszczenia opłaty powstał po 30 września danego roku – w ciągu 14 dni od powstania obowiązku uiszczenia 

opłaty. 

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1. i § 2., uiszcza się bez wezwania u inkasenta lub na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Perlejewo. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 142/XXVI/2013 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 

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

z 2013 r. poz. 3382). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Bogdan Radziszewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 marca 2021 r.
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