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Najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
 
Czy aktualnie obowiązująca umowa na wywóz odpadów samoczynnie straci ważność po 
30 czerwca 2013 roku? 
 
Do 30 czerwca obowiązują stare zasady. Od dnia 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za 
odbiór odpadów będzie Gmina Tarnów. Aktualne umowy cywilno-prawne na odbiór 
odpadów nie przestają obowiązywać automatycznie w wyniku nowych uregulowań 
prawnych. W związku z tym jeżeli dotychczasowa umowa została zawarta na okres dłuższy 
niż do 30 czerwca 2013 roku, należy ją rozwiązać zgodnie z okresem wypowiedzenia 
wskazanym w tej umowie, tak aby przestała obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. 
 
Kto musi złożyć deklarację? 
 
Deklarację musi złożyć właściciel każdej nieruchomości zamieszkałej, na której wytwarzane 
są odpady komunalne. Deklaracji nie składają osoby prawne – firmy, przedsiębiorstwa, 
instytucje, szkoły. 
 
Jak często będą odbierane odpady? 
 
Częstotliwość odbioru odpadów została określona w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku w gminie. Zgodnie z nim odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości raz 
na dwa tygodnie, odpady selektywnie zebrane raz na miesiąc. 
 
Kto zapewni pojemniki na odpady? 
 
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oraz utrzymanie ich w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, leży –jak na razie – po stronie 
właściciela, jednak po nowelizacji ustawy obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Odpady segregowane – szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, zbierane będą do 
kolorowych worków, które zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami. 
 
Co będzie, jeżeli nie złożę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
W przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt Gminy Tarnów samodzielnie ustali w trybie 
decyzji administracyjnej, wysokość opłaty. 
 
Gdzie i do kiedy należy złożyć deklarację? 
 
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 
(Dziennik Podawczy pok. 6 A na parterze) w terminie do 28 lutego 2013 roku. 
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Kto będzie sprawdzał, czy faktycznie prowadzę selektywną zbiórkę odpadów i co się 
stanie jeżeli – pomimo zadeklarowania – nie będę segregował odpadów? 
 
Pierwszą, podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierająca odpady, a w 
przypadku niesegregowania odpadów pomimo złożenia deklaracji o segregacji odpadów, w 
trybie decyzji administracyjnej zostanie ustalona nowa opłata na wyższą kwotę. 
 
Gdzie będzie można wyrzucać stare meble, telewizor czy lodówkę? 
 
Zbiórka tych odpadów prowadzona będzie dwa razy w roku na zasadach określonych w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Tarnów, po wcześniejszym podaniu 
do publicznej wiadomości terminu i miejsca odbioru tych odpadów. 
Inne odpady – zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki, środki ochrony roślin 
zbierane będą dwa razy w roku przez Mobilne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 
w terminach wyznaczonych przez Urząd Gminy i podanych do publicznej wiadomości. 
 
Czy będzie można zmieniać deklarację ? 
 
Deklarację należy skorygować w każdym przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (np. wyjazd dzieci na studia, 
dłuższy pobyt za granicą itp.). Korekty deklaracji należy dokonać w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia zmiany. 


