
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXV/278/2012 
RADY GMINY TARNÓW 

z dnia 31 grudnia 2012 roku 

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

Na podstawie art. 6r ust. 3 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. zmianami), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbierane będą odpady powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują 

mieszkańcy:  

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - w ilości do 30l tygodniowo od mieszkańca;  

2) odpady ze szkła, z papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych – zebrane 

w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów 

– w każdej ilości;  

3) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrane w sposób 

selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów – w każdej 

ilości;  

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone, w sposób 

selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów - w każdej 

ilości;  

5) odpady budowlane z bieżących remontów w ilości jednorazowo do 5 m
3
, odpady budowlane z dużych 

budów i ich remontów / na które wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie/ do 

podstawionych pojemników za dodatkową opłatą.  

§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów niesegregowanych (zmieszanych):  

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - oraz zabudowy zagrodowej 

jeden raz na dwa tygodnie;  

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - dwa razy w tygodniu oraz 

dodatkowo 5 wywozów w roku, w terminach zgłoszonych przez Zarządcę nieruchomości, w szczególności 

w okresach przedświątecznych;  

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

1) worki do selektywnej zbiórki odpadów wymienione w § 1 pkt 2) opróżniane będą:  
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a) 1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,  

b) 2 razy w miesiącu w zabudowie wielolokalowej;  

2) odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych opon, odpady zielone, z wyznaczonych miejsc zbierania odpadów – dwa razy do roku na zasadach 

ustalonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Tarnów. W przypadku zaistnienia 

potrzeby odbiór tych odpadów zapewni przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych z gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru;  

3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, w każdej ilości, zbierane będą poprzez 

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych dwa razy do roku w terminach podanych przez Urząd 

Gminy Tarnów. W przypadku zaistnienia potrzeby odbiór tych odpadów zapewni przedsiębiorca 

świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu odbioru;  

4) odpady budowlane z bieżących remontów niezagospodarowane we własnym zakresie w ilości jednorazowo 

do 5 m
3
, dwa razy do roku przy czym należy je dostarczać do wyznaczonych punktów zbierania odpadów 

segregowanych w terminach podanych przez Urząd Gminy Tarnów;  

5) inne odpady niebezpieczne niewyszczególnione w p. 3) niniejszej uchwały, w każdej ilości zbierane 

poprzez Mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych dwa razy do roku w terminach wyznaczonych 

przez Urząd Gminy Tarnów. W przypadku zaistnienia potrzeby odbiór tych odpadów zapewni 

przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z gminy, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu odbioru.  

§ 3. Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy 

lokalizację miejsc selektywnego zbierania odpadów komunalnych w poszczególnych sołectwach, wykaz 

odbieranych frakcji odpadów komunalnych oraz okres gromadzenia odpadów.  

§ 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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