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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2020 r. 

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 2020r. poz 713), 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 2019r. poz. 2010 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 2019r., poz. 712 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 uchwałą 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, oraz uchwałą 
Rady Miasta Zakopane nr III/21/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. 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: 7, 8, 13, 14, 15. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Zakopane nr: 

᠆  XXXIV/436/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki „TESKO” 
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej, 

᠆  L/728/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/436/2012 Rady Miasta 
Zakopane z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki „TESKO” Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej. 

§ 4. 1.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
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Uzasadnienie

Uchwałą 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 terytorium gminy Miasto Zakopane Rada Gminy Miasto
Zakopane powierzyła Spółce TESKO zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy
Miasto Zakopane, w tym na mocy uchwały nr XXXIV/436/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki “TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
upoważniła Zarząd wskazanej powyżej spółki do realizacji zadań z zakresu załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.

W chwili obecnej nie ma konieczności powierzenia tych zadań Spółce TESKO, będą one realizowane przez
Burmistrza Miasta Zakopane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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