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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie: określenia wysokości rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa 
Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku 

na terytorium Gminy Miasto Zakopane w zakresie zadania dotyczącego tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przedkładania Burmistrzowi zbiorczych miesięcznych 
raportów wagowych odpadów zbieranych z terenu miasta, w punktach selektywnej zbiórki oraz z instalacji 

przetwarzania i składowania odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 679) Rada Miasta 
Zakopane uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z podjęciem Uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XXXIV/435/2012 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 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/526/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały 
nr XXXIV/435/2012 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 oraz Uchwałą Nr XLIII/577/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 
w sprawie zmiany uchwały 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 oraz Uchwałą Nr 
III/21/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały 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 oraz Uchwałą Nr XXIV/290/2020 z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany 
uchwały 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 oraz Uchwałą Nr XXXI/402/2021 
z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały 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 

- powierza się TESKO Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej Sp. Z o. o. /KRS 0000077164/ 
wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Zakopane o charakterze użyteczności publicznej dotyczących 
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Zakopane na okres od 01.07.2022r. do 
24.12.2022r.: 

1) Spółka wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w zakresie: 

Id: F6CF247A-0109-4988-9D45-23A57BD15AF1. Projekt Strona 1



a) tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów 
komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 
bioodpady, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

b) przedkładania Burmistrzowi zbiorczych miesięcznych raportów wagowych odpadów zbieranych z terenu 
miasta, w punktach selektywnej zbiórki oraz z instalacji przetwarzania i składowania odpadów. 

2. W razie nie wywiązywania się przez TESKO Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. 
z powierzonych zadań, gmina przejmie wykonywanie obowiązków związanych z zaspokajaniem zbiorowych 
potrzeb wspólnoty w zakresie określonym w ust. 1. 

§ 2. 1. Wysokość rekompensaty za realizację zadań wskazanych w § 1, ust 1 powierzonych od 01.07.2021 roku 
do 24.12. 2022 roku nie przekroczy kwoty 453 000,00 zł brutto, i tak za: 

1) lipiec 2022r. - 75 500,00 zł brutto, 

2) sierpień 2022r. - 75 500,00 zł brutto, 

3) wrzesień 2022r. - 75 500,00 zł brutto, 

4) październik 2022r. - 75 500,00 zł brutto, 

5) listopad 2022r. - 75 500,00 zł brutto, 

6) grudzień 2022r. - 75 500,00 zł brutto. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Realizując postanowienia Uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XXXIV/435/2012 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 (z późniejszymi zmianami) w zakresie zadania dotyczącego tworzenia i utrzymania punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przedkładania Burmistrzowi zbiorczych miesięcznych 
raportów wagowych odpadów odbieranych z terenu miasta, w punktach selektywnej zbiórki oraz z instalacji 
przetwarzania i składowania odpadów, a także w związku z tym iż dobiega końca okres na który została 
określona rekompensata za realizację w/w zadania (tj. od 1.07.2021 do 30.06.2022r.), koniecznym jest ustalenie 
rekompensaty na kolejny okres powierzenia (tj. od 1.07.2022 do 24.12.2022r.). Uchwała w sprawie powierzenia 
zadania jak i umowa wykonawcza obowiązują do dnia 24.12.2022r. 

Kwota została określona na poziomie jak za I półrocze 2022r. 

Zgodnie z zawarta umową wykonawczą znak WOŚ.7002.18.2016 z dnia 28.12.2016r. z aneksami, ostateczna 
kwota należnej rekompensaty będzie rozliczona po weryfikacji Audytora wyznaczonego przez Miasto 
Zakopane, po zakończeniu kolejnego roku świadczenia usługi powierzenia. Zatem w przypadku gdyby kwota 
rekompensaty była wyższa od faktycznego kosztu za realizacje powierzonego zadania Spółka Tesko będzie 
obowiązana do zwrotu różnicy wynikającej z przeprowadzonego audytu. 

Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 
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