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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

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

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/403/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2021r. 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 2021r., poz. 1372 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. W uchwale Nr XXXI/403/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2021r. 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, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W § 2 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Wysokość rekompensaty za realizację zadań wskazanych w § 1, ust 
1 powierzonych od 01.01.2022 roku do 30.06. 2022 roku nie przekroczy kwoty 453 900,00 zł brutto, i tak za: 

1) styczeń 2022r. - 64 000,00 zł brutto 

2) luty 2022r. - 64 000,00 zł brutto 

3) marzec 2022r. - 64 000,00 zł brutto 

4) kwiecień 2022r. - 87 300,00 zł brutto 

5) maj 2022r. - 87 300,00 zł brutto 

6) czerwiec 2022r. - 87 300,00 zł brutto ” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

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

Uchwałą Nr XXXI/403/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. Rada Miasta Zakopane określiła 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. 

W związku z stale rosnącymi kosztami utrzymania Punktu selektywenej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
tym kosztów unieszkodliwiania odpadów Spółka Tesko realizująca zadanie na podstawie umowy powierzenia 
wniosła o podwyższenie ustalonej rekompensaty za okres od lipca 2021 do 30 czerwca 2022r. o kwote 70 000zł 
brutto, wskazując, że określona rekompensata w uchwale nie pokrywa całościowo ponoszonych kosztów. 

Ostateczne rozliczenie rekomensaty jest dokonywane po zakończenoiu audytu. Mając na względzie powyższe 
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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