
 

 

UCHWAŁA NR XI/128/2015 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki 

Na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. 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. W uchwale 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 (Dz.Urz. Woj. Małop. poz. 1548) zmienia się § 3 w ten sposób, że po 

ust. 2 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu: 

„3.  Ustala się roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny od rodzinnego ogrodu działkowego 

w wysokości 13,20 zł za działkę. 

4. Ustala się roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny od rodzinnego ogrodu działkowego 

w wysokości 19,80 zł za działkę. 

5. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

znajdują się rodzinne ogrody działkowe, stanowi iloczyn ilości działek oraz stawki opłaty określonej 

w ust. 3 lub 4.”. 

§ 2. 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. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 4494
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