
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXV/275/2012 
RADY GMINY TARNÓW 

z dnia 31 grudnia 2012 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Tarnów  

Na podstawie art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Jako gospodarstwo domowe uważa się zespół osób 

spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.  

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych funkcjonujących na terenie danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 lub § 3.  

§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny wynosi od jednego gospodarstwa domowego miesięcznie:  

1) dla gospodarstw 1 osobowych 16 zł  

2) dla gospodarstw 2 osobowych 18 zł  

3) dla gospodarstw 3 osobowych 24 zł  

4) dla gospodarstw 4 osobowych 29 zł  

5) dla gospodarstw 5 osobowych 36 zł  

6) dla gospodarstw 6 osobowych 38 zł  

7) dla gospodarstw 7 osobowych 40 zł  

8) dla gospodarstw 8 osobowych i więcej 45 zł.  

§ 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

nieselektywny wynosi od jednego gospodarstwa domowego miesięcznie:  

1) dla gospodarstw 1 osobowych 32 zł  

2) dla gospodarstw 2 osobowych 36 zł  

3) dla gospodarstw 3 osobowych 48 zł  
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4) dla gospodarstw 4 osobowych 58 zł  

5) dla gospodarstw 5 osobowych 72 zł  

6) dla gospodarstw 6 osobowych 76 zł  

7) dla gospodarstw 7 osobowych 80 zł  

8) dla gospodarstw 8 osobowych i więcej 90 zł.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów  

Wiesława Mitera 
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