
UCHWAŁA NR XXXV/230/2013
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 
23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Tarnów 
Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 3 punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) zabudowa jednorodzinna : 

a) niesegregowane odpady komunalne pozostałe po segregacji- co 2 tygodnie; 

b) makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale- co 4 tygodnie; 

c) szkło białe i kolorowe- co 8 tygodni; 

d) biodegradowalne i odpady zielone: 

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia- co 2 tygodnie; 

- w okresie od 1 września do 31 maja- co 4 tygodnie;

2) zabudowa wielorodzinna: a niesegregowane odpady komunalne pozostałe po segregacji- co 
tydzień; 

b) makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale- co 2 tygodnie; 

c) szkło białe i kolorowe- co 4 tygodnie; 

d) biodegradowalne i odpady zielone- co tydzień”.

2. § 3 ustęp 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych odbywa się w systemie akcyjnym, dwa razy w roku 
kalendarzowym (termin wiosenny i termin jesienny). Szczegółową informację o terminach zbiórki 
gmina poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie 
internetowej Gminy Tarnów Opolski. 

5. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w systemie akcyjnym, 
dwa razy w roku kalendarzowym (termin wiosenny i termin jesienny)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban
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