
 

 

UCHWAŁA NR VI/50/2015 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 12 lutego 2015 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki 

Na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.1) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy 

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8,50 zł miesięcznie od osoby. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokosci 15,00 zł miesięcznie od osoby. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik odbierany z nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1) 61,00 zł za pojemnik o pojemnosci 120 l, 

2) 104,00 zł za pojemnik o pojemnosci 240 l, 

3) 139,00 zł za pojemnik o pojemnosci 360 l, 

4) 272,00 zł za pojemnik o pojemnosci 1100 l, 

5) 1432,00 zł za pojemnik o pojemnosci 5000 l, 

6) 1866,00 zł za pojemnik o pojemnosci 7000 l, 

7) 2387,00 zł za pojemnik o pojemnosci 10000 l, 

8) 564,00 zł za każdy m3 pojemności prasokontenera. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik odbierany z nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1) 91,00 zł za pojemnik o pojemnosci 120 l, 

2) 156,00 zł za pojemnik o pojemnosci 240 l, 

3) 208,00 zł za pojemnik o pojemnosci 360 l, 
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4) 408,00 zł za pojemnik o pojemnosci 1100 l, 

5) 2148,00 zł za pojemnik o pojemnosci 5000 l, 

6) 2799,00 zł za pojemnik o pojemnosci 7000 l, 

7) 3580,00 zł za pojemnik o pojemnosci 10000 l, 

8) 846,00 zł za każdy m3 pojemności prasokontenera. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

§ 5. Traci moc uchwała 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, z 2013 r. poz. 

3934 oraz z 2014 r. poz. 3130). 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

 

 

Kazimierz Koprowski 
 

 

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122. 
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