
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXVIII/397/2012 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie szczegółowego 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 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951) 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. zm.
1)

 ) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi:  

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:  

a) odpady komunalne zmieszane - w ilości do 30 litrów tygodniowo na osobę,  

b) zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
wielomateriałowych - w każdej ilości;  

2) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane 

będą:  

a) odpady komunalne zmieszane - w ilościach odpowiadających liczbie opłaconych pojemników,  

b) zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
wielomateriałowych - w każdej ilości.  

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbierane będą:  

1) z miejsc zbiórek doraźnych: zebrane w sposób selektywny odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone - w każdej ilości;  

 

                                                      
∗

 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 oraz z 2012 r. poz.567. 
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2) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych: zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, 

papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone – w każdej ilości.  

§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:  

1) z terenu nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w tygodniu, a w przypadku, gdy  

na nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 2 osoby - jeden raz na dwa tygodnie;  

2) z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej - dwa razy w tygodniu;  

3) z terenu nieruchomości lub ich części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, z wyłączeniem określonych w pkt 4 i 5 - jeden raz w tygodniu;  

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

raz na miesiąc, w pozostałym okresie 1 raz;  

5) z terenu cmentarzy:  

a) w miesiącach: I, II, III, i XII – dwa razy w miesiącu,  

b) w miesiącach: V, VI, VII, VIII i IX – cztery razy w miesiącu,  

c) w miesiącach IV, X i XI – sześć razy w miesiącu,  

d) w okresie obejmującym święto Wszystkich Świętych – dodatkowo 7 razy.  

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

1) odpadów ze szkła, z papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych:  

a) z terenu nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,  

b) z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej oraz nieruchomości lub ich części, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie,  

c) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych – z taką samą częstotliwością jak odpady zmieszane,  

d) z terenu cmentarzy – z taką samą częstotliwością jak odpady zmieszane.  

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

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz w roku;  

b) dla nieruchomości o zabudowie wielolokalowej - jeden raz na kwartał;  

3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 

opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

zielone - przyjmowane będą w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych codziennie  

od poniedziałku do soboty.  

3. W indywidualnych przypadkach, gdy na nieruchomości o zabudowie wielolokalowej lub nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie ma możliwości usytuowania 

wymaganej ilości pojemników lub ich usytuowanie w wymaganej liczbie byłoby połączone z nadmiernymi 

uciążliwościami, częstotliwość odbierania odpadów określona w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. b może 

zostać zwiększona w uzgodnieniu z Tarnowskim Organizatorem Komunalnym.  

§ 3. Prezydent Miasta Tarnowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.tarnow.pl, 

w miesięczniku miejskim „Tarnów.pl” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa lokalizację punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, godziny świadczenia usług przez te punkty oraz wykaz 

odbieranych w nich frakcji odpadów.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Grzegorz Światłowski 
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