UCHWAŁA NR XXVI/226/21
RADY GMINY ORLA
z dnia 29 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla
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, poz. 1834) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 1, pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, poz. 1648) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XXI/150/17 Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2755, z 2020 r. poz. 4324), wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.);”;
2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) do 4 mieszkańców - pojemnik na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o minimalnej
pojemności 120 l,
b) do 4 mieszkańców – odpowiednio oznaczone pojemniki na odpady komunalne segregowane
o minimalnej pojemności 120 l lub worki wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości
i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka, o minimalnej pojemności 120 l,
z zastrzeżeniem lit. e-f,
c) od 5 mieszkańców - pojemnik na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o minimalnej
pojemności 240 l,
d) od 5 mieszkańców - pojemnik na odpady komunalne segregowane o minimalnej pojemności 120 l
lub worki wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej
rozerwanie się worka, o minimalnej pojemności 120 l z zastrzeżeniem lit. e-f,
e) worki na popiół wykonane z folii ze wzmocnionego materiału, wykluczającego rozerwanie się
worka o minimalnej pojemności 60 l;
f) worki na odpady ulegające biodegradacji wykonane z folii ze wzmocnionego materiału,
wykluczającego rozerwanie się worka o minimalnej pojemności 80 l;
2) w zabudowie wielorodzinnej, gdzie liczba lokali w budynku wynosi 10 i powyżej:
a) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - po jednym pojemniku na każdą wydzieloną
selektywnie zbieraną frakcję odpadów o minimalnej pojemności 1100 l,
b) do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – pojemniki na odpady o minimalnej
pojemności 1100 l.”;
3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne
należy usuwać nie rzadziej niż raz w miesiącu.”;
4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydzielone w drodze selektywnej zbiórki odpady frakcji papier i szkło należy usuwać nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące.”;
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5) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Pozostałe frakcje odpadów segregowanych należy usuwać nie rzadziej niż raz na miesiąc,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 9 i ust. 10.”;
6) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz
w roku.”;
7) w § 7 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie nieruchomości w sposób systematyczny,
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Warchoł
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