
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/198/2020 

RADY GMINY ORŁY 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/165/2020 Rady Gminy Orły z dnia 8 czerwca 2020r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orły 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm), art. 6 k ust. 1 pkt. 1 art. 6j ust. 1 pkt 2, art. 6 k ust. 4, ust. 4a ustawy  z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm),Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/165/2020 Rady Gminy Orły z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orły 

(Dz. Urz. Woj. Podk. 2020r. poz. 2582) wprowadza się następującą zmiany: 

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie  ,,Przez zużycie wody należy rozumieć średniomiesięczne zużycie wody za 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, zgodnie ze wskazaniem wodomierza 

głównego z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej, skorygowane do faktycznych wielkości zużycia 

wody po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego, na który składana jest deklaracja o wysokosci 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyłączenie wody odrębnie opomiarowanej może 

nastąpić pod warunkiem zalegalizowania podlicznika przez Gminny Zaklad Usług Wodnych. 

2) § 3 dodaje się ust.  6 w brzmieniu ,,Wnoszone za dany rok opłaty będą rozliczane do końca I kwartału roku 

następniego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Orły 

 

 

Małgorzata Hawro 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2020 r.

Poz. 4709
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