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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2021 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 2021r. poz. 888), 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 2021r., poz. 679) 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 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, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. W § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „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 ”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 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 związku ze zminą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koniecznym
było dostosowanie treści do obowiązujących przepisów.
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