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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.)1)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Białystok w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia ........ 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nrmatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst 
jednolity uchwały 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), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XVIII/292/19 Rady Miasta Białystok z dnia 
20 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 11). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje zmian 
wprowadzonych: 

1) § 2 uchwały Nr XVIII/292/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 11), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.” 

2) § 3 uchwały Nr XVIII/292/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 11), który stanowi: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.”
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Białystok 

z dnia .................. 

UCHWAŁA 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 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.)1)  w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości 
będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - bez 
wezwania - z dołu raz w miesiącu, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku ponoszenia tej opłaty, w terminie 
do ostatniego dnia danego miesiąca  za ten miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2 - 3. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesiąc, w którym powstał obowiązek jej 
ponoszenia, uiszczana jest w terminie 15 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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. 1.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości 
będących osobami fizycznymi - bez wezwania - z dołu raz na kwartał, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku 
ponoszenia tej opłaty, w terminach: 

1) za I kwartał do dnia 31 marca danego roku; 

2) za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku; 

3) za III kwartał do dnia 30 września danego roku; 

4) za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku 

᠆ z zastrzeżeniem ust. 2 - 3. 

2. Jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstał: 

1) od dnia 1 marca, a przed dniem 1 kwietnia danego roku - przedmiotowa opłata uiszczana jest za I kwartał 
danego roku w terminie 15 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) od dnia 1 czerwca, a przed dniem 1 lipca danego roku - przedmiotowa opłata uiszczana jest za II kwartał 
danego roku w terminie 15 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

3) od dnia 1 września, a przed dniem 1 października danego roku - przedmiotowa opłata uiszczana jest za III 
kwartał danego roku w terminie 15 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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4) od dnia 1 grudnia danego roku, a przed dniem 1 stycznia roku następnego - przedmiotowa opłata uiszczana jest 
za IV kwartał danego roku w terminie 15 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. Jeżeli zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości nastąpiła: 

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 następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości rozumie się przez to właścicieli 
nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

§ 4.  Opłata, o której mowa w § 1 oraz w § 2 wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na rachunek 
bankowy podany w informacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na regulację art. 16 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1461). Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w
którym dany akt normatywny ogłoszono.

Wskazuje się, że uchwała 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) została zmieniona uchwałą Nr XVIII/292/19 Rady Miasta
Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 11).

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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