UCHWAŁA NR XIX/226/2016
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (Dz. U. z 2016 r, poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 446, ze 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 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. Regulamin określa:
1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2. rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonym z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich
utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;
7. sposób wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują:
1. właścicieli, współwłaścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości zabudowanych i wolnych od
zabudowy,
2. kierowników budów na terenach budowy,
3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
4. zarządców dróg i wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 4. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości
na terenie nieruchomości będącej w ich władaniu.
§ 5. 1. Na terenie nieruchomości odpady komunalne należy zbierać i odbierać w sposób selektywny.
2. Wytwórcy odpadów zbierają odpady komunalne dokonując ich selekcji na:
1) papier,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
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5) opakowania wielomateriałowe,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) zużyte opony,
12) odpady zielone,
13) pozostałe odpady komunalne.
3. Odpady określone w ust. 2 należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.
§ 6. 1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w tym z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości powinny być usuwane niezwłocznie po ich wystąpieniu i pryzmowane na
chodniku przy krawędzi jezdni, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów;
2. Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez użycie środków
chemicznych, takich jak sól, solanki i inne, dopuszcza się wyłącznie na jezdniach;
3. Piasek użyty w celu zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny
jego zastosowania, natomiast inne zanieczyszczenia – systematycznie, w miarę występujących potrzeb;
4. Zabrania się stosowania popiołu do likwidowania śliskości.
§ 7. Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, które spełniają wymagania określone w przepisach
odrębnych;
§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych mogą być prowadzone poza warsztatami naprawczymi pod
warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zabronione jest na obszarze całej Gminy:
1) spalanie odpadów na powierzchni ziemi, przy czym dopuszcza się spalanie suchych gałęzi, jeżeli spalanie to
nie jest uciążliwe dla sąsiadów i nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt i zabudowań, a także nie ogranicza
widoczności na drogach;
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.
Rozdział 3.
URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA ODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ ZASADY ICH ROZMIESZCZANIA I UTRZYMANIA.
§ 10. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na
terenie gminy:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
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4) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3,
5) worki foliowe o pojemności 120 l,
6) pojemniki powinny być zgodne z odpowiednimi normami oraz powinny być przystosowane do obsługi przez
specjalistyczne środki transportu.
§ 11. 1. Odpady papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone
selektywnie zbierane, należy gromadzić w pojemnikach lub workach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
w następujący sposób:
1) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
a) papier zbierany jest w workach koloru niebieskiego,
b) szkło zbierane jest w workach koloru zielonego,
c) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe, zbierane są razem w workach koloru żółtego,
d) odpady zielone zbierane są w workach koloru brązowego lub do podstawionych kontenerów.
2) na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane są w
workach polietylenowych lub pojemnikach odpowiednio oznakowanych.
2. Odpady roślinne mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, lub w biogazowniach
rolniczych, w pozostałych przypadkach mają być odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe.
3. Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach ustawionych w wyznaczonych punktach aptecznych, których wykaz podany będzie do
publicznej wiadomości na stronie www.gmina.tarnow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów.
4. Niewykorzystane chemikalia, niewykorzystane farby, lakiery oraz opakowania po nich powstające
w gospodarstwach domowych oraz inne wytworzone odpady niebezpieczne należy gromadzić selektywnie w
workach lub pojemnikach i przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
wskazanych przez Urząd Gminy Tarnów.
5. Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić selektywnie
w workach lub pojemnikach i przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
wskazanych przez Urząd Gminy Tarnów.
6. Zbiórka zużytych baterii może być również kontynuowana poprzez jednostki oświatowe lub wybrane
jednostki handlowe do specjalistycznych pojemników obsługiwanych przez firmę wywozową wyłonioną
w wyniku przetargu na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte tekstylia, zużyte opony (tzw.
odpady problemowe) powstające w gospodarstwach domowych należy dostarczać do wyznaczonych miejsc w
terminach ogłoszonych przez Urząd Gminy Tarnów lub do Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) wskazanych przez Urząd Gminy Tarnów. Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zużyty sprzęt należy pozostawiać w miejscu zakupu.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych pochodzące z bieżących
remontów należy gromadzić selektywnie do wykorzystania w ramach własnego gospodarstwa lub dostarczyć do
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wskazanych przez Urząd Gminy Tarnów.
Odpady poremontowe i budowlane z dużych obiektów należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach
zamówionych w ramach odpłatnej usługi dodatkowej według stawki ustalonej przez Radę Gminy Tarnów.
9. Opakowania po środkach ochrony roślin należy dostarczać do punków, w których zostały zakupione.
§ 12. 1. Miejsca wyznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) i usytuowane w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wytwórców odpadów i dla podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
komunalnych.
2. Miejsca ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
§ 13. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: chodnikach, parkach, placach,
przystankach, odpady komunalne zbierane są w koszach przeznaczonych do tego celu, o pojemności od 20 do 70 l.
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§ 14. Ustala się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych.
1. W zabudowie jednorodzinnej określa się minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane przy
założeniu że odpady odbierane są raz na 2 tygodnie:
a) nieruchomości zamieszkałe przez 1- 4 osób – pojemnik o pojemności 120 l,
b) nieruchomości zamieszkałe przez 5 i więcej osób – pojemnik o pojemności 240 l.
2. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych otrzymują wraz z pojemnikiem na odpady komunalne
zmieszane pakiet worków do segregacji odpadów.
3. W zabudowie wielorodzinnej określa się następujące rodzaje pojemników:
a) pojemnik 1100 l na odpady zmieszane,
b) pojemniki 120/240 l na odpady segregowane o ujednoliconych oznaczeniach kolorami lub nazwami.
4. Na terenie nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości pojemników zarówno
na odpady zmieszane jak i na odpady selektywnie zebrane, dopuszcza się ustawienie tych pojemników na więcej
niż jednej nieruchomości, bądź też zlokalizowanie jednego gniazda wspólnego dla kilku nieruchomości.
§ 15. Ustala się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych
1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na
odpady komunalne zmieszane do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy:
a) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika,
b) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko, i pracownika,
c) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 1
pojemnik 120 l na lokal,
d) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na
każdy punkt,
e) dla lokali gastronomicznych – 15 l na 1 miejsce konsumpcyjne,
f) dla ulicznych punktów szybkiej obsługi, co najmniej 1 pojemnik 120 l,
g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
h) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko,
i) dla cmentarzy – 2 l na jedno miejsce pochówku (1 grób).
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie
w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, z częstotliwością:
a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz na dwa tygodnie,
b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - jeden raz w tygodniu,

Id: F965D731-8C05-42A0-8C74-7A86BFC4A2A7. Podpisany

Strona 4

c) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu – 2 razy w tygodniu,
d) dla lokali handlowych – raz na tydzień,
e) dla lokali gastronomicznych - raz na tydzień,
f) dla cmentarzy: - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
g) koszy ulicznych – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
h) koszy na przystankach komunikacyjnych – jeden raz w tygodniu.
2. Odbiór z terenu
z częstotliwością:

nieruchomości

a) z terenu nieruchomości
w miesiącu,

odpadów

zabudowanych

komunalnych

budynkami

selektywnie

mieszkalnymi

zebranych,

jednorodzinnymi

-

odbywa

się

jeden

raz

b) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - jeden raz na dwa tygodnie.
3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz zużytych
opon odbywa się dwa razy w roku z wyznaczonych miejsc w każdym sołectwie, według harmonogramu ustalonego
przez Urząd Gminy Tarnów oraz w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wskazanych
przez Urząd Gminy Tarnów.
4. Przeterminowane i niewykorzystane leki zbierane będą poprzez punkty apteczne w gminie, które zostaną
wyposażone w odpowiednie pojemniki. Ich odbiór będzie następował w miarę potrzeb.
5. Odbiór odpadów zielonych odbywa się z wyznaczonych miejsc dwa razy w miesiącu od kwietnia do
października oraz w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wskazanych przez Urząd
Gminy Tarnów.
§ 18. 1. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych należy wykonywać z częstotliwością
zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Osadnik oczyszczalni przydomowej należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do
przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
3. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadnika oczyszczalni
przydomowej należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w tym zakresie.
4. Odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport odpadów
i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości dopuszczalne jest
wyłącznie w dni powszednie
w godzinach od 6:00 do 20:00.
§ 19. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest dokumentować wykonywanie obowiązku pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych przez okazywanie umów korzystania z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów płacenia za te usługi,
a także przez okazywanie dowodów płacenia za dostawę wody.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania i okazywania dowodów płacenia za usługi
określone w ust. 1 za okres jednego roku.
Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 20. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Tarnów należy przekazać do instalacji zgodnie
z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
2. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych może odbywać się w oparciu o placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe
oraz stacjonarne i mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych.
3. Transport odpadów komunalnych powinien być prowadzony w taki sposób, aby zapobiec zmieszaniu
odpadów selektywnie zebranych i niesegregowanych.
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4. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców i
materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytworzonych odpadów na możliwie najniższym poziomie.
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) utrzymywania zwierząt niebezpiecznych w pomieszczeniach uniemożliwiających ich wydostanie się na tereny
przeznaczone do wspólnego użytku;
2) umieszczenia w widocznym miejscu ostrzeżenia o fakcie utrzymywania zwierząt niebezpiecznych;
3) usuwania odchodów pozostawionych przez zwierzęta w pomieszczeniach i miejscach przeznaczonych do
publicznego użytku;
4) stałego i skutecznego dozoru oraz reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku
publicznego, spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem, szczekaniem, miauczeniem.
§ 22. 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 użytku;
3) wprowadzania psów na tereny szkół, przedszkoli, placów zabaw, cmentarzy i boisk sportowych.
2. Zakaz nie dotyczy psów opiekunów osób niepełnosprawnych, psów będących własnością straży pożarnej,
policji, straży granicznej, służby ochrony kolei, służby więziennej, służby celnej, straży gminnej/miejskiej, służb
ratunkowych oraz wyszkolonych psów wprowadzanych na zajęcia dydaktyczne lub terapeutyczne dzieci i
młodzieży
Rozdział 7.
ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z
PRODUKCJI ROLNEJ
§ 23. 1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie ich otoczenie, winny być
ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza ich obręb.
2. Usuwanie odchodów zwierząt gospodarskich z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku
publicznego: place, ulice, drogi, parkingi, zieleńce, chodniki i inne należy do opiekunów tych zwierząt.
3. Wywożenie obornika, gnojówki i gnojowicy powinno odbywać się w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia dróg, ulic i placów publicznych.
§ 24. 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,
wałach przeciwpowodziowych, rowach melioracyjnych itp.;
3) dopuszczania do niszczenia obszarów zieleni gminnej przez te zwierzęta w czasie ich przegonu lub wypasu.
Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 25. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki wielorodzinne, zakłady gastronomiczne, budynki
produkcji spożywczej, budynki inwentarskie i hodowli oraz budynki użyteczności 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.
§ 26. 1. Ustala się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku: w kwietniu i październiku.
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2. Właściciele budynków jednorodzinnych przeprowadzają deratyzację w miarę potrzeby. W przypadku
wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt zarządzi dodatkową deratyzację
obowiązującą także inne grupy właścicieli nieruchomości.
4. W okresie deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków
zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem: "UWAGA TRUCIZNA!".
Miejsca wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci zwierząt oraz ptactwa domowego. Codziennie
należy
zbierać
padłe
gryzonie,
palić
je
lub
zakopywać
na
głębokość
1
m
w odległości co najmniej 20m od źródeł wody do picia. W/w prac nie należy wykonywać gołymi rękami. Resztki
trutki pozostałe po deratyzacji należy spalić lub zabezpieczyć przed dostaniem się związków trujących do gruntu i
wód.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 28. Traci moc Uchwała NR XXIV/260/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012 r w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Tarnów.
§ 29. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Tarnów
Wiesława Mitera
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