
  

UCHWAŁA NR XLV/660/21 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 z późn. zm.1)), w związku z art. 6k i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/290/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 9) zmienionej uchwałą 

Nr XLI/605/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3202), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 pkt 3 ppkt a-c po wyrazie „powierzchni” dodaje się „użytkowej”; 

2) w § 1 ust. 1 pkt 4 ppkt a-c po wyrazie „powierzchni” dodaje się „użytkowej”; 

3) uchyla się § 1 ust. 2 pkt 2; 

4) w § 3 ust. 2 ppkt a-c po wyrazie „powierzchni” dodaje się „użytkowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Prokorym 

                                                      
1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1648. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 grudnia 2021 r.

Poz. 4708
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