
UCHWAŁA NR XLVI/318/2014
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tarnów Opolski w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6 r ust. 4 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tarnów Opolski w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnów 
Opolski i wysokość cen za świadczenie poszczególnych usług, przedstawionych w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1 należy zgłosić w formie zlecenia, którego 
wzór określi zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski.

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

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf Urban

1] zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz 1593
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/318/2014

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 9 września 2014 r.

 Rodzaje dodatkowych usług

 Cena z a 
dodatko we 

usług i
(w złotych)

 ODPADY ZMIESZANE

 zwiększenie litrażu odbieranych pojemników z 120 l co 2-tygodnie na 240 l co 2-tygodnie  15,00 / szt.

 dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 120 l  15,00 / szt.

 dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 240 l  28,00 / szt.
 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 worek foliowy 60 l  5,00 / szt.
 dodatkowy pojemnik 120 l  11,00 / szt.
 dodatkowy pojemnik 240 l  20,00 / szt.

 DZIERŻAWA POJEMNIKÓW
 miesięczny koszt dzierżawy pojemnika 120 l  2,00/szt.
 miesięczny koszt dzierżawy pojemnika 240 l  3,00/ szt.
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