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UCHWAŁA∗ NR XXVIII/396/2012
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 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:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa, zwany dalej
Regulaminem.
§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa,
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

∗

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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a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać odpady w sposób selektywny.
2. Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest w następujących formach:
1) zbieranie na terenie nieruchomości, w pojemnikach, z których będą odbierane odpady następujących
frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych;
2) zbiórka doraźna, poprzedzona ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów,
następujących frakcji odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych;
3) dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów
zielonych;
4) dostarczanie do aptek i podmiotów leczniczych, których wykaz podany będzie do publicznej wiadomości
na stronie www.tarnow.pl, w miesięczniku miejskim „Tarnów.pl” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Tarnowa przeterminowanych leków;
5) dostarczanie do punktów zbiórki zorganizowanych w Urzędzie Miasta Tarnowa, szkołach, przedszkolach
i obiektach handlowych zużytych baterii;
6) dostarczanie do punktów zbierania i punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) dostarczanie do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze działające na terenie
Tarnowa papieru, metali i szkła;
8) kompostowanie na terenie nieruchomości odpadów zielonych.
§ 4. 1. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych winny być wolne od innych, odbieranych
odrębnie frakcji odpadów.
2. Zmieszane odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów powinny być wolne od frakcji odpadów
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 – 7.
3. Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe przed włożeniem
do pojemnika należy trwale zgnieść.
§ 5. 1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, powinny być
usuwane niezwłocznie po ich wystąpieniu i pryzmowane w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu
pieszych i pojazdów.
2. Piasek użyty w celu zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny
jego zastosowania, natomiast inne zanieczyszczenia – systematycznie, w miarę występujących potrzeb.
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§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej.
2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych mogą być prowadzone poza warsztatami naprawczymi pod
warunkiem, że powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe;
2) kosze siatkowe na odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz odpady wielometeriałowe;
3) kosze uliczne;
4) pojemniki kontenerowe;
5) prasokontenery.
2. Do zbierania odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz
odpadów zielonych na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie zamiast
pojemników określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 odpowiednio oznaczonych worków z tworzywa sztucznego.
W takim przypadku odbiór odpadów zgromadzonych w tych workach winien odbywać się w systemie
wymiennym poprzez dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju przez podmiot odbierający odpady po
przekazaniu przez właściciela nieruchomości worka zapełnionego odpadami. Do używania worków przepisy
dotyczące pojemników stosuje się odpowiednio.
§ 8. 1. Pojemniki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie
(rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce:
1) szkło - pojemniki w kolorze zielonym, oznakowane napisem: „SZKŁO”;
2) odpady z tworzyw sztucznych i metali oraz odpady wielomateriałowe - pojemniki w kolorze żółtym,
oznakowane napisem: „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”;
3) papier - pojemniki w kolorze niebieskim, oznakowane napisem „PAPIER”;
4) zmieszane odpady komunalne – pojemniki w kolorze czarnym, oznakowane napisem „ZMIESZANE
ODPADY KOMUNALNE”.
2. Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach w kolorze innym niż
wymieniono w ust. 1 pkt 4.
§ 9. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników:
1) na terenie nieruchomości,
jednorodzinnymi:

na

których

zamieszkują

mieszkańcy,

zabudowanych

budynkami

a) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta
nie więcej niż 4 osoby –120 l,
b) przeznaczonych do zbierania odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 – 60 l;
2) na terenie nieruchomości,
wielolokalowymi:

na

których

zamieszkują

mieszkańcy,

zabudowanych

budynkami

a) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta
nie więcej niż 80 osób – 1100 l,
b) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 – 1100 l;
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
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a) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta
nie więcej niż 20 osób – 120 l, a na terenie cmentarzy oraz rodzinnych ogrodów działkowych 1100 l,
b) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 - 60 l, a na
terenie cmentarzy oraz rodzinnych ogrodów działkowych 1100 l;
4) na drogach publicznych, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny – 20 l.
2. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi, w których zamieszkuje więcej niż 4 osoby, ilość i wielkość pojemników do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.
3. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami
wielolokalowymi, w których zamieszkuje więcej niż 80 osób, ilość i wielkość pojemników do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.
4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
a liczba korzystających jest większa niż 20 osób, ilość i wielkość pojemników do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. a. Na terenie cmentarzy liczba pojemników powinna być dostosowana do powierzchni
cmentarza i na każdy hektar powierzchni cmentarza zapewniać pojemniki o pojemności łącznej 3 m3.
5. Przez korzystającego z pojemnika na odpady na nieruchomości niezamieszkałej rozumie się:
1) dla żłobków, przedszkoli oraz szkół i uczelni – każde dziecko, każdego ucznia, studenta i pracownika;
2) dla punktów handlowych, usługowych i produkcyjnych – każdego pracownika;
3) dla domów pomocy społecznej, internatów, koszar, hoteli i szpitali – każdego pracownika, klienta, pacjenta
ustalonego na podstawie ilości łóżek;
4) dla lokali gastronomicznych – każdego klienta ustalonego na podstawie ilości miejsc konsumpcyjnych;
5) dla rodzinnych ogrodów działkowych – każdego działkowca, ustalonego na podstawie liczby działek.
6. Na terenie nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości pojemników
zarówno na odpady zmieszane jak i na odpady selektywnie zebrane, dopuszcza się zlokalizowanie jednego
gniazda wspólnego dla kilku nieruchomości.
§ 10. 1. Pojemniki na odpady należy przetrzymywać na terenie nieruchomości na której gromadzone są
odpady. Pojemniki należy sytuować w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości nie przeznaczony do użytku
publicznego. Jeżeli na nieruchomości nie ma terenu przeznaczonego do użytku publicznego pojemniki należy
wystawiać w dniach ich odbioru przed wejście na teren nieruchomości.
2. Kosze uliczne należy rozmieszczać w miejscach nie powodujących ograniczeń dla ruchu pieszych. Kosze
uliczne powinny być ustawiane przede wszystkim przy parkingach, oznakowanych przejściach dla pieszych
i przystankach komunikacyjnych. Na przystankach komunikacyjnych kosze powinny być zamocowane pod
wiatą lub w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§ 11. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie
sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie oraz dezynfekcję co najmniej dwa razy w roku w okresie od
1 kwietnia do 31 października, przy czym czynność tą winno się wykonać co najmniej raz w okresie od 1 lipca
do 31 sierpnia. Pojemniki na odpady zmieszane powinny być szczelne.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
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2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez
umieszczenie odpadów określonych w § 3 ust. 2 pkt 1 oraz zmieszanych odpadów komunalnych
w odpowiednich pojemnikach, w które wyposażone są nieruchomości, odpadów określonych w § 3 ust. 2 pkt 2
poprzez ich wystawianie w miejsca zbiórek, a odpadów określonych w § 3 ust. 2 pkt 3 - 7 poprzez ich
odwożenie do punktów selektywnego zbierania odpadów, lub wyznaczonych miejsc ich odbioru.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej oraz użytkownicy rodzinnych
ogrodów działkowych mogą pozbywać się odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie w przydomowych
kompostownikach.
4. Właściciele nieruchomości przechowujący pojemniki w miejscach nie przeznaczonych do użytku
publicznego obowiązani są wystawiać je przed wejściem na teren nieruchomości, w dniach odbioru odpadów
najpóźniej do godziny 600.
§ 13. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są, z częstotliwością:
1) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co najmniej jeden raz
w tygodniu, a w przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkują nie więcej niż 2 osoby – co najmniej jeden
raz na dwa tygodnie;
2) z terenu nieruchomości o zabudowie wielololokalowej – co najmniej dwa razy w tygodniu oraz dodatkowo
5 wywozów w roku, w terminach zgłoszonych przez właściciela nieruchomości, w szczególności
w okresach przedświątecznych;
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych lub ich części, na których powstają odpady komunalne – co
najmniej jeden raz w tygodniu;
4) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych: w okresie w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co
najmniej 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;
6) koszy ulicznych – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;
7) koszy na przystankach komunikacyjnych – codziennie.
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań
wielomateriałowych odbierane są z częstotliwością:
1) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – co najmniej jeden raz
w miesiącu;
2) z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej oraz nieruchomości lub ich części, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
3) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych – z taką samą częstotliwością jak odpady zmieszane;
4) z terenu cmentarzy – z taką samą częstotliwością jak odpady zmieszane.
3. Zbiórki doraźne odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego odbywać się będą:
1) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – jeden raz w roku;
2) z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej - co najmniej jeden raz na kwartał.
4. Zbiórki doraźne odpadów zielonych odbywać się będą: przez okres 3 miesięcy w roku.
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5. Odbiór odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań
wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych - w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do soboty.
§ 14. Lokalizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, godziny świadczenia usług
przez te punkty oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów Prezydent Miasta Tarnowa podaje do
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.tarnow.pl, w miesięczniku miejskim „Tarnów.pl” oraz na
tablicy ogłoszeń UMT.
§ 15. 1. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych należy wykonywać
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego dopuszczalne jest wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 600 do 2000.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczania powstawania
odpadów. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mogą
podejmować następujące działania:
1) racjonalizowanie zakupów poprzez identyfikowanie produktów na podstawie oznakowań ekologicznych;
2) ponowne wykorzystanie materiałów i produktów;
3) wydłużenie okresu użytkowania produktów;
4) minimalizowanie używania jednorazowych toreb;
5) wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy;
6) stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności;
8) stosowanie akumulatorów w miejsce baterii;
9) budowę i użytkowanie kompostowników przydomowych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia fizycznego lub biologicznego
oraz uciążliwości dla ludzi.
2. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na
zewnątrz.
3. Osoba utrzymująca psa, zobowiązana jest zabezpieczyć miejsce pobytu psa w taki sposób, aby zapobiec
możliwości wydostania się psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku.
4. Wyprowadzanie psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku jest możliwe po spełnieniu
następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za
agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby
dorosłe będące w stanie zapanować nad zwierzęciem;
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość zapanowania nad zwierzęciem.
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§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zobowiązane
są do posiadania woreczka do zbierania odchodów zwierzęcych.
3. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich
§ 19. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze miasta Tarnowa na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają, oprócz obszarów wynikających z odrębnych przepisów,
następujące obszary:
1) zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi;
2) zabudowane budynkami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną;
3) zabudowane budynkami wielolokalowymi.
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się, co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 15 kwietnia
do 31 maja i od 1 października do 15 listopada.
Rozdział 9.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 21. Zakaz określony w § 19 nie dotyczy terenów wyłączonych z produkcji rolnej, na których co najmniej
od dnia 12 kwietnia 2006 r. prowadzona jest nieprzerwanie hodowla zwierząt gospodarskich.
§ 22. Traci moc uchwała Nr XLIV/820/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 154, poz. 1041 i z 2010 r. Nr 638, poz. 5211).
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

