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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zebranymi na terenie nieruchomości 
zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
w zabudowie wielolokalowej uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe: 

1) z dołu w terminach: 

a) do 10 kwietnia danego roku- za I kwartał; 

b) do 10 lipca danego roku- za II kwartał; 

c) do 10 października danego roku- za III kwartał; 

2) z góry w terminie: 

a) do 15 grudnia danego roku- za IV kwartał. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Hajnówka, na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka: 28 1020 1332 0000 1302 1206 7411 lub identyfikujący płatnika 
indywidualny rachunek bankowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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