
UCHWAŁA NR XXVI/227/21 
RADY GMINY ORLA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d 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 uchwale Nr XXI/151/17 Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2756, z 2020 r. poz. 4325), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne raz w miesiącu;”; 

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Zgłoszenie może nastąpić osobiście w Urzędzie Gminy Orla, telefonicznie pod nr  
tel. 85 730 57 93, pisemnie pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
gospodarka.odpadami@orla.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe osoby oraz 
nieruchomości, której dotyczy, a także krótki opis niewłaściwego świadczenia usługi.”. 

§ 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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