
UCHWAŁA NR 116/XII/19 

z dnia: 10 lipca 2019 r. 
w sprawie: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Miejska Łomży uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie 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 miesiące styczeń, luty, marzec do dnia 31 marca danego roku; 

2) za miesiące kwiecień, maj, czerwiec do dnia 30 czerwca danego roku; 

3) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień do dnia 30 września danego roku; 

4) za miesiące październik, listopad, grudzień do dnia 31 grudnia danego roku. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie 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 końca miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. 

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2 określa odrębna uchwała Rady 
Miejskiej Łomży. 

§ 2. Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży lub w Punkcie bankowym zlokalizowanym 
w Urzędzie Miejskim w Łomży. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 203/XXV/16 z dnia 25 maja 2016 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2325). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 października 2019 r. 

 


