
UCHWAŁA NR XI/89/19
RADY GMINY ORLA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne 

w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/172/17 Rady Gminy Orla z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie częściowego 
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych przez rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. Urz. Woj. Podl. 
poz. 4629), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną w rozumieniu 
art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 
z późn. zm.);

2) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. O wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie prawa do częściowego zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany pisemnie 
powiadomić Wójta Gminy Orla w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.
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