Uchwała Nr XXXIII/320/2006
Rady Gminy Tarnów
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy Tarnów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Tarnowie, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów w
formie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów " w brzmieniu
niniejszej uchwały.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2.
Przepisy niniejszego Regulaminu określają szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Tarnów dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości słuŜących
do uŜytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów,
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego uŜytku,
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach,
8) wyznaczania obszarów
przeprowadzania.

podlegających

obowiązkowej

deratyzacji

i

terminów

jej

§ 3.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)

właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub uŜytkowaniu a takŜe inne osoby i podmioty władające nieruchomościami lub mające
obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym
kierowników budowy,

2)

nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 §1 kodeksu cywilnego, część
powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak równieŜ budynki trwale
z gruntem związane lub część takich budynków.

3)

odpadach - naleŜy przez to rozumieć kaŜdą substancję lub przedmiot, naleŜący do jednej
z kategorii, określonych odrębnymi przepisami, których posiadacz pozbywa się, zamierza
pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

4)

odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

5)

odpadach wielkogabarytowych - naleŜy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie
mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary i masę w typowych pojemnikach
na odpady (np. stare meble, wózki dziecięce, materace, itp.)

6)

odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych
wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych, tj. baterie, akumulatory,
świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna
olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony
roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zuŜyte opatrunki itp.

7)

odpadach roślinnych - naleŜy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub
publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji i uprawiania,

8)

nieczystościach ciekłych - naleŜy przez to rozumieć ścieki przejściowo gromadzone
w zbiornikach bezodpływowych,
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9)

zbiornikach bezodpływowych - naleŜy przez to rozumieć instalacje i urządzenia słuŜące
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

10)

budynku uŜyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony do
wykonania funkcji administracji państwowej, kultury, kultu religijnego, oświaty, słuŜby
zdrowia, obsługi bankowej, usług, turystyki, sportu, handlu, gastronomii, obsługi
pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, poczty, telekomunikacji oraz inny
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji,

11)

zwierzętach domowych naleŜy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza, w szczególności psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i Ŝółwie hodowane w akwarium oraz inne
zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach
niehodowlanych,

12)

zwierzętach gospodarskich – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach
hodowlanych i produkcyjnych oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

13)

zwierzętach bezdomnych – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie
ma moŜliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
pozostawały,

14)

przedsiębiorstwie wywozowym - podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Tarnów
w zakresie:
a) zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

15) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622, z późn. zm.),
16) Regulaminie – naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
17) Gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę Tarnów,
18) Wójcie – naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnów.
§ 4.
Postanowienia Regulaminu obowiązują:
1)

właścicieli i uŜytkowników nieruchomości zabudowanych i wolnych od zabudowy,

2)

kierowników budów na terenach budowy,

3)

jednostki uŜytkujące tereny słuŜące komunikacji publicznej,

4)

zarządców dróg i wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy.
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ROZDZIAŁ II
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI.
§ 5.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na terenie
nieruchomości będących ich własnością, a w szczególności do:
1)

wyposaŜenia nieruchomości w odpowiednią ilość typowych urządzeń /pojemniki lub
kontenery/ słuŜących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym o co najmniej
następujących pojemnościach :
a)

15 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na kaŜdą
nieruchomość,

b)

dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu 3 litry na kaŜdego ucznia i pracownika,

c)

z terenów cmentarzy – co najmniej 5 m3

d)

punkty handlowe, usługowe lub gastronomiczne min. 120 l; dla zapewnienia
czystości wymagane jest równieŜ ustawienie na zewnątrz poza lokalem jednego
pojemnika –kosza ulicznego o pojemności 10-50 litrów.

e)

inne co najmniej 110 litrów,

2)

ilość pojemników i ich wielkość powinna zapewniać gromadzenie odpadów komunalnych
przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami.

3)

do usuwania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych oprócz pojemników
mogą być w uzasadnionych przypadkach uŜywane odpowiednio oznaczone worki
udostępnione przez przedsiębiorstwo wywozowe, z którym właściciel nieruchomości ma
podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.

4)

na drogach publicznych i na innych terenach intensywnego ruchu pieszego lub
zgromadzeń oraz na przystankach komunikacyjnych właściciel nieruchomości lub
zarządca drogi powinien instalować niepalne kosze uliczne do gromadzenia drobnych
odpadów komunalnych o pojemności 10 –50 litrów.

5)

przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaŜenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe,
jeŜeli nieruchomość jest wyposaŜona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych.

6)

prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazywania do odbioru strumieni odpadów
komunalnych zgodnie z § 8 niniejszego regulaminu.

7)

zbierania w pojemnikach pozostałych odpadów komunalnych nie podlegających selekcji,
a więc: tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, szkła nieopakowaniowego, odpadów
mineralnych, drobnej frakcji popiołowej, innych strumieni odpadów komunalnych
zmieszanych,

8)

gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych spełniających wymogi
prawa budowlanego oraz ich usuwanie w miarę wypełnienia zbiornika, co najmniej cztery
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razy w roku w sposób gwarantujący, Ŝe nie nastąpi zanieczyszczenie ziemi i wód
gruntowych.
9)

pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem i przepisami ustawy
oraz przepisami odrębnymi, w tym przekazywanie zebranych odpadów przedsiębiorstwu
wywozowemu w terminach wyznaczonych harmonogramem przez w/w przedsiębiorstwo,
przy czym:
a)

z budynków mieszkalnych z zastrzeŜeniem §5 pkt.3
tygodnie,

nie rzadziej niŜ co dwa

b)

z budynków uŜyteczności publicznej przynajmniej 1 raz na tydzień,

c)

z cmentarzy co najmniej 2 razy do roku,

d)

z punktów handlowych i gastronomicznych przynajmniej 1 raz na tydzień

e)

pozostałych nie rzadziej niŜ co 2 tygodnie.

10) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ
nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
słuŜącą dla ruchu pieszego połoŜoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
11) likwidowania śliskości na chodnikach przez posypanie piaskiem.
12) usuwania wraków pojazdów mechanicznych.
13) oznaczania nieruchomości czytelnym numerem porządkowym nieruchomości
umieszczonym w widocznym miejscu na ogrodzeniu przy wejściu do nieruchomości lub
bezpośrednio na budynku.
14) usuwania z nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych
pozostałych po remoncie.
15) realizacji innych obowiązków określonych w Regulaminie.
§ 6.
Zabronione jest na obszarze całej Gminy:,
1)

spalanie odpadów na powierzchni ziemi,

2)

wykorzystywanie koszy ulicznych dla składowania odpadów z gospodarstw domowych
i innych podmiotów,

3)

wyrzucanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i tworzenie dzikich
wysypisk śmieci.

4)

zamiatanie zanieczyszczeń z chodników na drogę lub tereny zielone.
§ 7.

1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków określonych w § 5 pkt 1 – 6
Regulaminu zobowiązani są do udokumentowania ich spełniania, w formie umowy
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo wywozowe mające zezwolenie
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na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
2. Dowody o których mowa w ust.1 naleŜy przechowywać przez okres 2 lat.

ROZDZIAŁ III
SELEKTYWNA ZBIÓRKA, SEGREGACJA, SKŁADOWANIE
§ 8.
1. Na terenie Gminy obowiązuje zasada gromadzenia odpadów wyselekcjonowanych
w pojemnikach lub workach PCV odpowiednio oznaczonych.
2. Przez selektywną zbiórkę odpadów rozumie się segregację przynajmniej papieru, szkła,
plastiku, metali - zwanych surowcami wtórnymi, przy czym:
a) odpady opakowaniowe czyste (metalowe, papierowe, szklane, plastikowe) odbierane
są w cyklu nie rzadziej niŜ dwumiesięcznym,
b) zuŜyte oleje, filtry pojazdów, plastikowe opakowania po olejach i płynach odpowiednio
posegregowane naleŜy zwracać do miejsca ich zakupu,
c) opakowania po środkach ochrony roślin naleŜy dostarczać do punków, w których
zostały zakupione
d) zuŜyte lampy zawierające rtęć, baterie akumulatorowe, kwasowe naleŜy zwracać do
miejsca ich zakupu
e) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gospodarstwa domowego naleŜy zwracać do
miejsca ich zakupu,
f)

odpady wielkogabarytowe odbierane są w cyklu
uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.

półrocznym

w terminach

g) g)odpady roślinne mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, lub
w pozostałych przypadkach mają być odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe
na indywidualne zgłoszenie.
h) odpady budowlane stanowiące pozostałości po remoncie i modernizacji lokali: gruz
itp. mogą być w miarę moŜliwości gospodarczo wykorzystane na nieruchomości lub
bezpośrednio wywoŜone na wysypisko środkami transportu nie powodującymi
zaśmiecania i pylenia. W pozostałych przypadkach odbierane są na indywidualne
zgłoszenie przedsiębiorstwu wywozowemu.
§ 9.
Oznakowanie pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów powinno być trwałe
i zawierać co najmniej:
1)

nazwy odpadów dopuszczonych do zbierania w pojemniku lub worku,

2)

nazwę firmy wywozowej lub inną identyfikację świadczącego usługę.
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ROZDZIAŁ IV
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH
ODPADÓW
§ 10.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów, wynosi: do 2010 r - 75% , do 2013 r - 50%, do 2020
r - 35%.

ROZDZIAŁ V
MYCIE I NAPRAWY POJAZDÓW POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI
§ 11.
1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
moŜna dokonywać z dala od zbiorników wodnych, rzek, ujęć wody pitnej oraz stref
ochronnych źródeł wód podziemnych i wód powierzchniowych.
2. Mycie i naprawy pojazdów na posesjach winny odbywać się w taki sposób, aby po umyciu
i wyparowaniu wody nie pozostawały plamy olejowe, bądź plamy po detergentach
degradujące roślinność i glebę.

ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 12.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1)

utrzymywania zwierząt niebezpiecznych w pomieszczeniach uniemoŜliwiających ich
wydostanie się na tereny przeznaczone do wspólnego uŜytku,

2)

umieszczenia w widocznym miejscu ostrzeŜenia o fakcie utrzymywania zwierząt
niebezpiecznych,

3)

usuwania odchodów pozostawionych przez zwierzęta w pomieszczeniach i miejscach
przeznaczonych do publicznego uŜytku,

4)

stałego i skutecznego dozoru oraz reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie
spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem
lub szczekaniem.
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§ 13.
1. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:
1)

wyprowadzania psów bez smyczy a psów ras agresywnych dodatkowo bez kagańca.

2)

pozostawiania psów bez opieki na terenach przeznaczonych do wspólnego uŜytku.

3)

wprowadzania psów
sportowych

na tereny szkół, przedszkoli, placów zabaw, cmentarzy i boisk

2. Zakaz nie dotyczy psów opiekunów osób niepełnosprawnych, psów będących własnością
straŜy poŜarnej i policji oraz wyszkolonych psów wprowadzanych na zajęcia dydaktyczne lub
terapeutyczne dzieci i młodzieŜy.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ
§ 14.
1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie ich otoczenie,
winny być ogrodzone w sposób uniemoŜliwiający przedostanie się zwierząt poza ich obręb.
2. Usuwanie odchodów zwierząt gospodarskich z terenów nieruchomości i terenów
przeznaczonych do uŜytku publicznego: place, ulice, drogi, parkingi, zieleńce, chodniki i inne
naleŜy do opiekunów tych zwierząt.
3. WywoŜenie obornika, gnojówki i gnojowicy powinno odbywać się w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia dróg, ulic i placów publicznych.
§ 15.
Zabrania się osobom utrzymującym zwierzęta gospodarskie:
1)

pędzenia zwierząt po drogach bez dozoru lub niezgodnie z zasadami określonymi
w przepisach dotyczących ruchu drogowego,

2)

wypasania zwierząt w pasie drogowym, w parkach, na stadionach sportowych, na
nasypach kolejowych, itp.,

3)

dopuszczania do niszczenia obszarów zieleni gminnej przez te zwierzęta w czasie ich
przegonu lub wypasu.
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ROZDZIAŁ VIII
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 16.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki wielorodzinne, zakłady gastronomiczne,
budynki produkcji spoŜywczej, budynki inwentarskie i hodowli oraz budynki uŜyteczności
publicznej.
2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają w szczególności pomieszczenia produkcyjne, handlowe,
magazyny, piwnice, altany śmieciowe i urządzenia do gromadzenia odpadów, zsypy
i pomieszczenia śmietnikowe, węzły cieplne.
§ 17.
1. Ustala się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku: w kwietniu
i październiku.
2. Właściciele budynków jednorodzinnych przeprowadzają deratyzację w miarę potrzeby.
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagroŜenie sanitarne, wójt zarządzi
dodatkową deratyzację obowiązującą takŜe inne grupy właścicieli nieruchomości.
3. W okresie deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostroŜności w obrębie miejsc
wyłoŜenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłoŜenia trutki winny być oznakowane
napisem: "UWAGA TRUCIZNA!". Miejsca wyłoŜenia trutki naleŜy zabezpieczyć przed
dostępem dzieci zwierząt oraz ptactwa domowego. Codziennie naleŜy zbierać padłe
gryzonie, palić je lub zakopywać na głębokość 1 m w odległości co najmniej 20,m od źródeł
wody do picia. W/w prac nie naleŜy wykonywać gołymi rękami. Resztki trutki pozostałe po
deratyzacji naleŜy spalić lub zabezpieczyć przed dostaniem się związków trujących do
gruntu i wód.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18.
UniemoŜliwienie kontroli lub nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie będzie
podlegać odpowiedzialności karnej zgodnie z postanowieniami ustawy.
§ 19.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
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§ 20.
Tracą moc:
1. Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/215/97 z dnia 1 sierpnia 1997r. w sprawie wymagań
z zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/216/97 z dnia 1 sierpnia 1997r. w sprawie określenia
rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zasad ich
rozmieszczenia oraz częstotliwości, zasad i sposobu usuwania tych odpadów.
3. Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/217/97 z dnia 1 sierpnia 1997r. w sprawie
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.
4. Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXI/218/97 z dnia 1 sierpnia 1997r. w sprawie wyznaczenia
obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
5. Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIII/251/97 z dnia 18 listopada 1997r. w sprawie zasad
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.
6. Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIII/253/97 z dnia 18 listopada 1997r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych, zasad ich rozmieszczenia oraz częstotliwości, zasad i sposobu usuwanie tych
odpadów.
§ 21.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Wiesława Mitera
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