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UCHWAŁA NR XXVII/249/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty z dołu przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi raz na kwartał bez wezwania w następujących terminach:
1) za I kwartał do dnia 10 marca;
2) za II kwartał do dnia 10 czerwca;
3) za III kwartał do dnia 10 września;
4) za IV kwartał do dnia 10 grudnia.
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku o których mowa w art. 6j
ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uiszczają ryczałtową
opłatę z gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok kalendarzowy, corocznie z góry, w terminie
do dnia 10 marca roku kalendarzowego.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 uiszcza się na wskazany rachunek bankowy Gminy za pośrednictwem
banku, poczty lub przelewu elektronicznego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
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