
UCHWAŁA NR L/728/2018
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/436/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. 
w sprawie upowanienia Zarzadu Spółki “TESKO” Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. 

w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3, 
pkt 3b i ust. 7, art. 9p oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale NrXXXIV/436/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie 
upowanienia Zarzadu Spółki “TESKO” Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, wprowadza się nastepujące zmiany:

1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust. 4, 
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 
z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 3b i ust. 7, art. 9p oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:"

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki “TESKO” Tatrzanska Komunalna 
Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej  w zakresie:

1) zobowiązywania podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, 
prowadzących instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu lub innych posiadaczy odpadów do 
okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających 
osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania,

2) wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 
nakazujących wykonanie obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym,

3) sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), w zakresie 
obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 3b tej ustawy.”

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 czerwca 2018 r.

Poz. 3958



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz
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