
 

 

UCHWAŁA
∗∗∗∗ NR XLVI/622/2014 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 24 marca 2014 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. 

poz. 7136) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zbiórka doraźna: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych, poprzedzona ogłoszeniem określającym termin, miejsce 

i rodzaj odbieranych odpadów oraz sposób ich wystawienia”; 

2) w § 7: 

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu: 

„6) pojemniki podziemne.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zbierania odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz 

odpadów zielonych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 

nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dopuszcza się 

stosowanie zamiast pojemników określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 odpowiednio oznaczonych worków 

z tworzywa sztucznego. W takim przypadku odbiór odpadów zgromadzonych w tych workach winien 

odbywać się w systemie wymiennym poprzez dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju przez podmiot 

odbierający odpady po przekazaniu przez właściciela nieruchomości worka zapełnionego odpadami. Do 

używania worków przepisy dotyczące pojemników stosuje się odpowiednio.”; 

3) w § 13: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych: w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej 

jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie jeden raz;”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – co najmniej jeden 

raz na dwa tygodnie;”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zbiórki doraźne mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego odbywać się będą: 

1) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – co najmniej dwa razy 

w roku; 

2) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi –co najmniej jeden raz 

w miesiącu; 

3) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co 

najmniej dwa razy w roku.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zbiórki doraźne odpadów zielonych odbywać się będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – co 

najmniej jeden raz w miesiącu.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.    

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Światłowski 
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