
 

 

UCHWAŁA NR XII/178/2015 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 3 września 2015 roku 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d 

 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Z zachowaniem regulacji zawartych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Zakopane” określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zakopane i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaje i ilości odbieranych odpadów komunalnych, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 

§ 2. 1. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 

1) cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, realizowany na nieruchomości, 

2) cykliczny odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie realizowany na nieruchomości, w tym leki, 

tekstylia, 

3) odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie na nieruchomości, w tym w szczególności: mebli, 

odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, baterii, akumulatorów, lamp fluorescencyjnych, 

realizowany w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) odbiór odpadów wielkogabarytowych, realizowany na nieruchomości zgodnie z §5 ust. 3 i 4 niniejszej 

uchwały, 

5) odbiór odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych i drobnych (m. in. chemikaliów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego), realizowany na nieruchomości zgodnie z §5 ust. 5 niniejszej uchwały oraz 

w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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2. Zagospodarowanie odpadów realizowane jest przez podmiot, z którym Gmina Miasto Zakopane zawarła 

umowę na zagospodarowanie albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi w przeliczeniu na 

jedna osobę na miesiąc: 0,18m
3 

odpadów zebranych zgodnie z wskazanym w złożonej deklaracji przez 

właściciela nieruchomości sposobem zbiórki odpadów (zmieszane lub selektywnie zebrane obejmujące, co 

najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji w tym w szczególności odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady 

nie nadające się do segregacji) . 

§ 4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi ilość zadeklarowanej liczby pojemników o odpowiedniej 

pojemności (≤ 0,06m
3
, 0,08m

3
, 0,12m

3
, 0,24m

3
, 0,36m

3
, 1,1m

3
, 4 - 5m

3
, 6 - 7m

3
, 10m3, worków 0,06m3 

i 0,12m
3
) na miesiąc, odpadów zebranych zgodnie z wskazanym w złożonej deklaracji przez właściciela 

nieruchomości sposobem zbiórki odpadów (zmieszane lub selektywnie zebrane obejmujące, co najmniej: 

papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji w tym w szczególności odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady nie nadające 

się do segregacji) . 

§ 5. 1. Częstotliwość wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, realizowana będzie nie rzadziej niż: 

1) raz w tygodniu z budynków wielolokalowych, terenów handlowo-usługowych, usługowych oraz budynków 

zbiorowego zamieszkania, 

2) raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i pozostałych terenów. 

2. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zebranych selektywnie na nieruchomości, innych niż 

bioodpady stanowiące odpady komunalne, realizowana będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w formie zadań o charakterze sezonowym, 

w terminach wcześniej podanych przez Gminę Miasto Zakopane do publicznej wiadomości. 

4. Ustala się limit odpadów wielkogabarytowych oddanych w trakcie zadań sezonowych łącznie z punktem 

selektywnego zbierania odpadów w ilości 5 sztuk na rok z jednej nieruchomości,  

5. Odbiór odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych i drobnych (m. in. chemikaliów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego) w terminach: 

1) druga sobota kwietnia – termin wiosenny, 

2) druga sobota sierpnia – termin letni, 

3) druga sobota listopada – termin jesienny. 

§ 6. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) będą realizowały w godzinach 

pracy punktu odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie na nieruchomości, w tym w szczególności: 

mebli, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, baterii, akumulatorów, lamp fluorescencyjnych, leków 

i tekstyliów. 

2. Limity ilości oddawanych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zarówno 

z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w §2 ust. 1 nie może następować w niedzielę oraz dni ustawowo 

wolne od pracy. 

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 

odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy. 

3. Odbieranie odpadów o których mowa w §2 ust. 1 odbywa się ponadto zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez podmiot, z którym Gmina Miasto Zakopane zawarła umowę na odbiór albo odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej uchwały. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 5375



§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy 

zgłaszać do Urzędu Miasta Zakopane pisemnie na adres Urząd Miasta Zakopane Wydział Ochrony Środowiska 

ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane lub elektronicznie na adres wos@zakopane.eu. 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr LV/734/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane. 

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Grzegorz Jóźkiewicz 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XII/178/2015 

Rady Miasta Zakopane 

z dnia 3 września 2015 r. 

 

Limity ilości oddawanych odpadów komunalnych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

opis charakterystyka odpadu 

limit ilości oddawanych odpadów 

w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych 

nieruchomości 

na których 

zamieszkują 

mieszkańcy 

nieruchomości na 

których 

nie zamieszkują 

mieszkańcy 

a powstają odpady 

Papier – podzielony na: tekturę, karton, gazety, książki, katalogi, 

opakowania papierowe 
bez ograniczeń bez ograniczeń 

Plastik – butelki po napojach podzielone na kolor biały, niebieski, 

zielony, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach 

czystości, opakowania z tworzyw sztucznych PET, PE, PP (plastik 

twardy), folia 

bez ograniczeń bez ograniczeń 

Opakowania szklane – butelki, słoiki bez nakrętek, podzielone na 

szkło białe i kolorowe 
bez ograniczeń bez ograniczeń 

Metale – opakowania stalowe, puszki aluminiowe, złom bez ograniczeń bez ograniczeń 

Odpady elektryczne i elektroniczne (kompletne) – np. 

telewizory, lodówki, pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 

sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony, opiekacze, 

tostery, komputery, drukarki, grzejniki itp. 

bez ograniczeń bez ograniczeń 

Baterie i akumulatory bez ograniczeń bez ograniczeń 

Tekstylia bez ograniczeń nie dotyczy 

Leki – przeterminowane, bądź nie nadające się do użycia 

tabletki, syropy 
bez ograniczeń nie dotyczy 

Drobne odpady niebezpieczne - farby, lakiery, przeterminowane 

środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki, opakowania po 

rozpuszczalnikach, klejach, farbach, itp. 

bez ograniczeń nie dotyczy 

Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe – gruz 

betonowy, ceglany oraz odpady z tworzyw sztucznych typu 

wanny, brodziki, rury 

do 2 m
3 
/rok nie dotyczy 

Odpady wielkogabarytowe – np. meble, szafki, regały, półki, 

stoliki, ławy, łóżka, wersalki, kanapy, dywany, wykładziny, opony 

(z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych i dostawczych), 

narty, wózki. 

łącznie 

do 5 szt./rok 

  

nie dotyczy 

Odpady biodegradowalne – zielone: trawa, liście, rozdrobnione 

gałęzie - spakowane w workach. 

  

10 x worek 

120litrów/rok 

nie dotyczy 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Grzegorz Jóźkiewicz 
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