
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXVII/496/2013 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. ), Rada Miasta Zakopane 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Na terenie nieruchomości, która w części jest zamieszkana przez mieszkańców, a w części nie jest 

zamieszkana przez mieszkańców a powstają odpady komunalne, stosuje się zasadę sumowania należności za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. :  

a) W przypadku części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty ustalonej w uchwale Nr XXXVII/493/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat,  

b) W przypadku części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na danej części nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określonej w uchwale Nr XXXVII/494/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

2. Wysokość opłaty wynosi sumę opłat ustaloną zgodnie z ust. 1 pkt a i ust. 1 pkt b.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Jerzy Zacharko 
 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 marca 2013 r.

Poz. 1987
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