
UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. 
w sprawie powierzenia Spółce "TESKO" Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. 

w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terutorium 
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 2018r. poz 994 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 2018r. 
poz. 1454 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 2017r., poz. 827 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), 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, zmienionej uchwałą Rady Miasta Zakopane 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 uchwłą Rady 
Miasta Zakopane nr XLIII/577/2013 z dnia 27 czerwca 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchyla się punkty: 2, 3, 4, 6, 9, 10.

2. W § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  "tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Zakopanego, który 
zapewnia przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,"

3. W § 2 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „przygotowywanie i udostępnianie na stronie internetowej 
urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:
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a) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

–   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,

–   adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze 
wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

b) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których 
mowa w ustawie    z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U., 
z 2018r. poz. 1466), zawierające:

–   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny,

–   adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.„

4. W § 2 ust. 1 wprowadza się pkt 13 o następującym brzmieniu: "zobowiązywanie 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."

5. W § 2 ust. 1 wprowadza się pkt 14 o następującym brzmieniu: "wydawanie 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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 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."

6. W § 2 ust. 1 wprowadza się pkt 15 o następującym brzmieniu: "sprawowanie kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 
pkt 3 i pkt 3b tej ustawy.”

7. W § 2 uchyla się ust. 3.

§ 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

Jan Gluc
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