
Projekt

z dnia  7 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia .................... 2019 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 2019r., poz. 506) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 712 z późn. zm.) 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 - 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 01.07.2019r. do 
30.06.2020r.:

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

a) tworzenia i utrzymywania 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

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.
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§ 2. 1. Wysokość rekompensaty za realizację zadań wskazanych w § 1, ust 1 powierzonych od 01.07.2019 roku 
do 31.12. 2019 roku nie przekroczy kwoty 159 999,96 zł brutto, i tak za:

1) lipiec 2019r. - 26 666,66 zł brutto,

2) sierpień 2019r. - 26 666,66 zł brutto,

3) wrzesień 2019r. - 26 666,66 zł brutto,

4) październik 2019r. - 26 666,66 zł brutto,

5) listopad 2019r. - 26 666,66 zł brutto,

6) grudzień 2019r. - 26 666,66 zł brutto.

2. Wysokość rekompensaty za realizację zadań wskazanych w § 1, ust 1 powierzonych od 01.01.2020 roku do 
30.06.2020 roku nie przekroczy kwoty 159 999,96 zł brutto, która jest zabezpieczona w wieloletniej prognozie 
finansowej, i tak za:

1) styczeń 2020r. - 26 666,66 zł brutto,

2) luty 2020r. - 26 666,66 zł brutto,

3) marzec 2020r. - 26 666,66 zł brutto,

4) kwiecień 2020r. - 26 666,66 zł brutto,

5) maj 2020r. - 26 666,66 zł brutto,

6) czerwiec 2020r. - 26 666,66 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 1.07.2018 do 30.06.2019r.), koniecznym jest ustalenie rekompensaty na kolejny okres
powierzenia (tj. od 1.07.2019 do 30.06.2020r.). Wysokość rekompensaty została ustalona na dotychczasowym
poziomie 26 666,66 brutto miesięcznie. Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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