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UCHWAŁA NR XXXIX/526/2013
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium
gminy Miasto Zakopane
Na podstawie art. 18 ust 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 2
pkt 3 - 10, art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 3b ust. 1, art. 3c ust. 1, art. 4 ust 2 pkt 1 lit. a, art. 6c ust. 1, art. 9n ust 1, art. 9z
ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) przy uwzględnieniu dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. UE L 2004.134 str. 114), Rada Miasta
Zakopane uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie
powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.w Zakopanem
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto
Zakopane, wprowadza się następujące zmiany:
1. W §2 ust. 1 uchyla się punkt 1.
2. §2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Zakopanego,
w szczególności u źródła ich powstawania, w tym wskazywania w porozumieniu z gminą Miasto Zakopane
miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych."
3. §2 ust. 1 punkt 11 otrzymuje brzmienie "przedkładanie Burmistrzowi zbiorczych miesięcznych raportów
wagowych odpadów zbieranych z terenu miasta, w punktach selektywnej zbiórki oraz z instalacji przetwarzania
i składowania odpadów".
4. W §2 ust. 1 uchyla się punkt 12.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

