
UCHWAŁA NR XXX/186/2013
RADY GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po 
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski, o następującej treści: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski, zwany dalej Regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych na terenie 
gminy a w szczególności: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; 

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

5) wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

6) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zamieszkałe pod jednym adresem 
prowadzące wspólne gospodarstwo, weryfikowane w oparciu o deklarację składaną przez właściciela 
nieruchomości; 

2) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub 
nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej 
w gminie na terenie, której prowadzi działalność w przedmiotowym zakresie; 

3) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego 
mieszkańcy Gminy Tarnów Opolski mogą nieodpłatnie oddawać niektóre frakcje odpadów. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystosci na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, o których mowa w rozdziale 3 niniejszego 
Regulaminu i gromadzenie w nich odpadów komunalnych; 

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów, o których mowa w rozdziale 
3 niniejszego Regulaminu; 

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących strumieni odpadów: 
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a) papieru i tektury, 

b) tworzyw sztucznych, 

c) opakowań wielomateriałowych, 

d) metali, 

e) szkła, 

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

g) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

h) zużytych baterii i akumulatorów, 

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

l) zużytych opon, 

m) odpadów zielonych; 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do 
odbioru; 

5) systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych w celu niedopuszczania do 
przepełniania się zbiorników. 

§ 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel 
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodowych 

§ 5. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka: 

1) mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do 
kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami 
niniejszego regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników 
wodnych, rowów melioracyjnych, cieków rzecznych lub do ziemi; 

2) doraźne naprawy i regulacje samochodów, z wyłączeniem napraw blacharsko - lakierniczych, mogą się 
odbywać pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Odpady komunalne, powstające na terenie Gminy, muszą być gromadzone 
w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast nieczystości płynne, 
powstające na terenie nieruchomości, winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych 
oczyszczalni, bądź do szczelnych zbiorników bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym 
z odrębnych przepisów. 

2. Władający nieruchomością ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki 
o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinny być 
szczelne i trwałe, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot 
uprawniony. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów 
w należytym stanie sanitarnym oraz do dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) pojemników 
i kontenerów do zbierania odpadów oraz miejsc ich ustawienia w razie zaistnienia takiej konieczności. 
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5. Liczba pojemników powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na terenie 
nieruchomości. 

§ 7. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów stałych na terenie Gminy: 

1) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) kontenery o pojemności: 2,5 m3, 5 m3, 7 m3, 9 m3; 

3) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l; 

4) pojemniki na odpady segregowane o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l 

5) pojemniki na odpady komunalne biodegradowalne i zielone o pojemności: 120 l, 240 l, 

6) kontenery i worki big-bag na odpady budowlane i remontowe o pojemności: od 1000 l do 15 000 l; 

7) kontener mobilny na odpady niebezpieczne, 

8) kontener do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ustawiony w wyznaczonym punkcie 
w gminie; 

9) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory 

10) szczelne worki plastikowe na odpady o rozmiarach od 60 l do 240 l. 

§ 8. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej pojemnik o pojemności 80 l na jedną posesję; 

2) jedno gospodarstwo domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemnik o pojemności 120 l na 
jedną rodzinę; 

3) dla szkół i przedszkoli wszelkiego typu - co najmniej pojemnik uwzględniający normę 3 l na każde dziecko, 
ucznia i pracownika, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

4) dla lokali handlowych - pojemnik uwzględniający normę 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak 
co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal, 

5) dla punktów handlowych poza lokalem - pojemnik uwzględniający normę 50 l na każdego zatrudnionego, 
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt, 

6) dla lokali gastronomicznych - co najmniej pojemnik uwzględniający normę 20 l na każde miejsce 
konsumpcyjne, jednak nie mniej niż pojemnik 110 l na lokal, 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l, 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników, 

9) dla domów opieki, szpitali, hoteli i pensjonatów - pojemnik uwzględniający normę 20 l na jedno łóżko, 

10) dla ogródków działkowych - pojemnik uwzględniający normę 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 
31 października każdego roku oraz 5 l poza tym okresem. 

§ 9. 1. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić wyłącznie 
w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, uwzględniających następujące zasady: 

1) makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - zbierane w pojemniku oznakowanym 
kolorem żółtym o pojemności 240 l, dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się pojemniki 1100 l; 

2) szkło białe i kolorowe - zbierane w pojemniku zielonym - o pojemności 120 l lub 240 l, dla zabudowy 
wielorodzinnej dopuszcza się pojemniki 1100 l; 

3) odpady biodegradowalne i odpady zielone – zbierane w pojemniku brązowym o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l 
albo w workach 120 l lub gromadzić w przydomowych kompostownikach, w celu uzyskania kompostu na 
potrzeby własne właścicieli nieruchomości lub dostarczyć do PSZOK; na odpady biodegradowalne lub 
gromadzić w przydomowych kompostownikach. W sytuacji gdy właściciel nie zadeklaruje składania tych 
odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, 
przeznaczony do tego celu pojemnik 
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4) przeterminowane leki i chemikalia zbierane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub 
dostarczane do PSZOK; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (w ilości do 4 szt.) należy przekazywać podmiotowi 
uprawnionemu i podczas zbiórki tego rodzaju odpadu zgodnie z harmonogramem wystawiać przed posesję 
w ramach tzw. „wystawki” lub dostarczyć do PSZOK: 

- zużyte opony można również przekazywać: podmiotowi (np. warsztaty wulkanizacyjne, organizacje 
zajmujące się utylizacją opon), prowadzącemu punkt w zakresie zbiorki tego rodzaju odpadu; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydzielony z odpadów komunalnych, należy usuwać 
z nieruchomości poprzez przekazywanie: 

- do punktów sprzedaży RTV i AGD posiadających numer rejestrowy Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska (w przypadku zakupu nowego urządzenia), 

- podmiotowi uprawnionemu, podczas zbiórki tego rodzaju odpadu, lub w systemie wystawkowym przy 
zbiórce odpadów wielkogabarytowych, 

- dostarczany do PSZOK zgodnie z jego regulaminem; 

7) zużyte baterie należy umieszczać: 

- w specjalnych pojemnikach przeznaczonych na w/w odpady rozmieszczone w wyznaczonych punktach na 
terenie Gminy, 

- dostarczane do PSZOK; 

8) zużyte akumulatory należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną lub do 
PSZOK; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe po ich zebraniu na terenie nieruchomości będą przyjmowane w PSZOK na 
zasadach określonych w regulaminie PSZOK lub na zasadzie płatnego wynajmu pojemników lub worków typu 
big-bag i przekazany podmiotowi uprawnionemu. 

2. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę, 
a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem firmy w ramach odrębnej umowy. 

§ 10. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości 
płynnych: 

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać obowiązujące 
przepisy; 

2) pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników 
i pracowników prowadzących działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie powodujący 
uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich; 

3) urządzenia na odpady powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu 
przed posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych 
oraz pieszych, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się 
wody i błota; 

4) miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. W/w 
przepisy stosuje się odpowiednio do ustawienia pojemników na odpady przy drogach publicznych 
i przystankach komunikacji zbiorowej; 

5) pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach oraz 
innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez 
wszystkich użytkowników w/w terenów, 

b) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 
umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony, 

c) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
pieszych i przebywania znacznej ilości osób, 
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d) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 

6) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz oczyszczalnia przydomowa ścieków bytowych 
muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu 
uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Stałe odpady powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego systematycznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, gwarantując zachowanie 
czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 12. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiącu. 

3. Odpady komunalne z selektywnej zbiórki, a mianowicie: 

- makulatura, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal należy usuwać nie częściej niż jeden raz 
na miesiąc i nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, 

- szkło należy usuwać nie częściej niż jeden raz na miesiąc i nie rzadziej niż jeden raz na pół roku. 

4. Zarządzający terenem przeznaczonym do użytku publicznego mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienie 
pojemników do gromadzenia odpadów i wysypywania się ich na ziemię powodując zanieczyszczenie środowiska. 

5. Odpady komunalne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4-9 powinny być usuwane z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie w terminach uzgodnionych z podmiotem 
uprawnionym, według indywidualnych potrzeb mieszkańców nieruchomości tak, aby nie zagrażały zdrowiu 
człowieka oraz środowisku naturalnemu, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób zapobiegający 
przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych. 

2. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji 
eksploatacji. 

§ 14. Sposób pozbywania się odpadów: 

1. Odpady komunalne, niesegregowane i z selektywnej zbiórki, są odbierane od właścicieli nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami zgodnie 
z harmonogramem na chodniku lub ulicy przed wejściem na teren nieruchomości. 

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramem. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd 
pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości. 

5. Właściciele kompostowników odpadów roślinnych są zobowiązani do systematycznego 
zagospodarowywania odpadów, aby nie powodować zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych 
i powierzchniowych. 

6. Dostarczanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywać się będzie 
własnym transportem na zasadzie odrębnego regulaminu. 

§ 15. 1. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winien odbywać się specjalnie do tego 
przeznaczonymi pojazdami. 

2. Stałe odpady komunalne winny być zagospodarowane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów, do 
której należy Gmina. 
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami, podejmowane będą działania polegające na: 

1) prowadzeniu oraz wspieraniu działań edukacyjno-informacyjnych promujących właściwe postępowanie 
z odpadami; 

2) bieżącej likwidacji miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska); 

3) zapewnieniu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
w tym udoskonaleniu i rozwinięciu selektywnego systemu zbierania odpadów; 

4) zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez składowanie (w tym odpadów 
ulegających biodegradacji). 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 17. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do 
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez dozoru, jeżeli 
zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym 
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego. 

§ 18. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń 
w pomieszczeniach budynków służących do użyteczności publicznej, a także na terenach nieruchomości, do 
których właściciel zwierzęcia nie posiada tytułu prawnego. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt; 

2) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny 
z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia 
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory; 

4) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie; 

5) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

§ 20. Na terenie osiedli i budynków komunalnych utrzymywanie zwierząt gospodarskich w tym drobiu jest 
dozwolone po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy budynku, o ile nie jest uciążliwe dla pozostałych 
użytkowników. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji w razie potrzeby są nieruchomości zajęte pod 
skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów 
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych. 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca; 

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października 
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3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy określi, 
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej 
deratyzacji oraz poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Rudolf Urban
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