
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/623/2014 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 24 marca 2014 roku 

zmieniająca uchwałę 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 2013 r. poz. 1399) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 7204 oraz 

z 2013 r. poz. 2915), w § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

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

tygodnie, w pozostałym okresie jeden raz;”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

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

a) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – jeden raz na dwa 

tygodnie, 

b) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi oraz nieruchomości, 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) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – dwa razy w roku, 

b) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi – jeden raz w miesiącu, 

c) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – dwa razy 

w roku; 

3) odpady zielone: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w miesiącu; 

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

opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone – 
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przyjmowane będą w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych codziennie od poniedziałku 

do soboty.". 

§ 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 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2288


		2014-04-16T14:11:28+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




