
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 

RADY GMINY PUŃSK 

z dnia 24 listopada 2017 r. 

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

komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 i 2056) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej 

„opłatą”, właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Puńsk uiszczają z dołu raz na kwartał, 

w terminie do dnia 20 każdego kwartału tj.: 

1. za I kwartał do 20 marca, 

2. za II kwartał do 20 czerwca, 

3. za III kwartał do 20 września, 

4. za IV kwartał do 20 grudnia, 

od czasu powstania obowiązku ponoszenia opłaty lub miesięcznie w terminie do dnia 20 każdego 

miesiąca od czasu powstania obowiązku ponoszenia opłaty. 

§ 2. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ich właściciele wnoszą z góry, w terminie 

do 15 sierpnia za dany rok kalendarzowy, jeżeli deklaracja została złożona w I półroczu danego roku  

i w terminie do 15 grudnia za dany rok kalendarzowy, jeżeli deklaracja została złożona w II półroczu.  

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Puńsk. Informacja o numerze rachunku zostanie przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Puńsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 

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

Podlaskiego z 2015 r. poz. 4129). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Puńsk 

Helena Wojlanis 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 grudnia 2017 r.

Poz. 4455
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