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RADY GMINY ORLA

z dnia 5 czerwca 2015 r.

zmieniaj4ca uchwalg w sprawie Regulaminu utrrymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy Orla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22073 r. poz.
594,poz.645,poz. l3l8,z20l4r.poz.379,poz.1072)orazart .4ust.  I  iust.2ustawy zdnia l3wrze6nia 1996r.
o utrzymaniu czysto6ci i porz4dku w gminach (Dz. U. 22013 r. poz. 1399, poz. 1593, 22015 r. poz. 87, poz. 122),
po zasiggnigciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Bielsku Podlaskim, uchwala sig, co
nastgpuje:

$ 1. W Regulaminie ttrzymania czysto6ci i porz4dku na terenie Gminy Orla stanowi4cym zalqcznlk do
uchwaly Nr Yl22/15 Rady Gminy Orla zdnia 3l marca 2015r. wsprawie Regulaminu utrzymania czystoSci
i porz4dku na terenie Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2075 r. poz. | 199), wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:

1) $ 5 otr4rmuje brzmienie:

,,$ 5. l.Wla6ciciele nieruchomo6ci zobowi4zani s4r6wniez do:

1) uhrymania na ich terenie porz4dku, czysto6ci oraznaleirytego stanu sanitarno-higienicznego,

2) tprzqtania blota, Sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z czgflci nieruchomoSci udostgpnionej do u4rtku
publicznego.

2.Zakazuje siE zgarniania Sniegu, lodu iblota lub innych zanieczyszczen zchodnika na jezdnig.
Dopuszcza sip mo2liwo66 pryzmowania Sniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w spos6b
niepowodujqcy zabloceri wruchu pieszrych lub pojazd6w zzachowaniem mozliwo5ci odplywu w6d
roztopowych.

3. Usuwanie blota, Sniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeri powinno odbywa6 sig w miarp potrzeb.

4. Na terenie nieruchomoSci mycie samochod6w moze sie odbywa6 tylko w miejscach utwardzonyoh,
pod warunkiem odprowadzania Sciek6w do kanalizacji sanitarnej lub zbiornik6w bezodplywowych. Zabrania
sie odprowadzania 6ciek6w zmycia samochod6w do w6d powierzchniowych lub do gruntu.

5. Dopuszcza sig wykonywanie dora1nych napraw pojazd6w mechanicznych zwiqzanych z ich bieaqcq
eksploatacj4 poza przeznaczonymi do tego warsztatami pod warunkiem, 2e nie spowoduj4 uci4Zliwo6ci dla
s4siednich nieruchomoSci oraz skaZenia powierzchni ziemi i rv6d gruntolvych.

6. Na terenach sluZ4cych do uZ1tku publicznego zakazule sig wykonywanie napraw oraz mycia
pojazd6w mechanicznych.";

2) w $ 6 ust. 8 otrrymuje brzmienie:

,,8. Okre6la siE zasady rozmieszczartia pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpad6w komunalnych naleLry uwzglgdni6 przepisy
szcze96lne;

2) na terenie nieruchomoSci pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami naleiry
ustawiad w miejscu dostgpnym dla pracownik6w podmiotu uprawionego do odbioru odpad6w;

3) wlaSciciel nieruchomoSci ma obowi4zek utrrymywania pojemnik6w na odpady rv odpowiednim stanie
sanitarnym, porz4dkowym i technicznym;

4) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, ztffiy sprzgt elektryczny i elektroniczny musz4 by6
wystawione, w terminie ustalonym z odbiorc4 odpad6w, przed wej6ciem na teren nieruchomoSci
wzabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarzqdcg w-zabudowie wielorodzinnej.
Przedmioty wystawione do odbioru nie mog4 by6 zdekompletowane (pozbawione istotnych element6w
skladowych decyduj 4cych o ich fu nkcj onalno 6ci). " ;

3) $ l3 otrzymuje brzmienie:

,,$ 13. 1. Obowi4zkowej deratyzacji podlegaj4obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej;
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2) na kt6rych prowadzona jest hodowla rwierzqt gospodarskich;

3)zvriryane z produkcj4 handlem imagazynowaniem afikul6w spoirywczychbqd?rolnych;

4) nxtiqzane ze Swiadczeniem uslug bytowych.

Z.Ustala sig termin przeprowadzeniaderatyzacji od I do 30 wrzeSnia.";

4) Rozdzial 8 otrzymuj e brzmienie :

,,Rozdzial 8.
Inne wymagania wynikaj4ce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami

$ 14. 1. WaSciciele nieruchomo$ci powinni kierowa6 siE zasadami zmierzajqcymi do ograniczenia ilo6ci
wfiaruanych odpad6w w szczeg6lnoSci poprzez:

l) unikanie uiywania produkt6w nie nadajqcych sig do recyklingu i kompostowania;

2) kupowanie produkt6w zapakowanych w minirnaln4 ilo56 opakowari;

3) kupowanie produkt6w w opakowaniach zwrotnych.

2. Zal<tada sig podjEcie dziataft prowadz4cych do wyeliminowania praktyki nielegalnego skladowania
odpad6w.";

5) po Rozdziale 8 dodaje sig Rozdzial9 w brzmieniu:

,,Rozdzial 9.
Postanowienia kofcowe

$ 15. Regulamin wchodzi w irycie z dniem I lipca 2015 r.".

$ 2. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Podlaskiego.

$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodnicz4cy Rady

Aleksander Klin
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