
 

 

UCHWAŁA NR X/60/15 

RADY GMINY MIELNIK 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, 

zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje: 

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

zamieszkują mieszkańcy uiszczają na rzecz Gminy Mielnik miesięcznie, z góry w następujących okresach: 

1) za I kwartał w terminie do 15 marca każdego roku; 

2) za II kwartał w terminie do 15 czerwca każdego roku; 

3) za III kwartał w terminie do 15 września każdego roku; 

4) za IV kwartał w terminie do 15 grudnia każdego roku. 

§ 2. Opłatę o której mowa w § 1 uiszcza się bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Mielnik  

lub gotówką w kasie urzędu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX125/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 276) oraz uchwała nr XXIII/167/13 Rady Gminy Mielnik 

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z 2013 r. poz. 2746). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Nikitorowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 3847
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