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UCHWAŁA∗ NR XXXVI/514/2013
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 23 maja 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz uchwałę
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny
oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 39 ust. 4
i 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.1)), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 7137) po § 3 dodaje się
§ 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Ustanawia się dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 przysługują na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie
zamieszkującej na nieruchomości i wynoszą miesięcznie kwotę stawki określonej w § 2 ust. 1 na każde dziecko
w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub kwotę stawki określonej
w § 2 ust. 2 na każde dziecko w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
3. Przy ustalaniu liczby dzieci w rodzinie uwzględnia się dzieci:
1) małoletnie,
2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

∗

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,
poz. 1281, z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153.
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3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
lub przepisach o szkolnictwie wyższym.
4. Dopłaty przyznaje Prezydent Miasta Tarnowa.
5. Dopłaty przyznaje się na okres 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
złożenia wniosku, nie dłużej jednak niż na okres uprawniający do przyznania dopłaty.
6. Przyznana dopłata podlega zaliczeniu na poczet bieżących zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami.”.
§ 2. W uchwale Nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie
przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie
w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 5357) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Upoważnia się dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej określonych w art. 6o, art. 6p i art. 6q ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r.
poz. 21 i 228), w art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) i § 3a uchwały Nr XXVIII/398/2012 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 7137), w tym do wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych.”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

