
UCHWAŁA NR XXXV/527/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany w uchwale Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), Rada 
Miasta Zakopane uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. załacznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

limit ilości oddawanych odpadów 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów

opis charakterystyka odpadu nieruchomości na 
których 

zamieszkują 
mieszkańcy 

nieruchomości na 
których 

nie zamieszkują
mieszkańcy 

a powstają odpady
Papier – podzielony na: tekturę, karton, gazety, książki, katalogi, 
opakowania papierowe. bez ograniczeń bez ograniczeń

Plastik – butelki po napojach podzielone na kolor biały, niebieski, 
zielony, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach 
czystości, opakowania z tworzyw sztucznych PET, PE, PP (plastik 
twardy), folia.

bez ograniczeń bez ograniczeń

Opakowania szklane – butelki, słoiki bez nakrętek, podzielone na 
szkło białe i kolorowe. bez ograniczeń bez ograniczeń

Metale – opakowania stalowe, puszki aluminiowe, złom. bez ograniczeń bez ograniczeń
Odpady elektryczne i elektroniczne (kompletne) – np. 
telewizory, lodówki, pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 
sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony, opiekacze, 
tostery, komputery, drukarki, grzejniki itp.

bez ograniczeń bez ograniczeń

Baterie i akumulatory. bez ograniczeń bez ograniczeń
Tekstylia. bez ograniczeń nie dotyczy
Leki – przeterminowane, bądź nie nadające się do użycia tabletki, bez ograniczeń nie dotyczy
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syropy.
Drobne odpady niebezpieczne - farby, lakiery, przeterminowane 
środki ochrony roślin, świetlówki, żarówki, opakowania po 
rozpuszczalnikach, klejach, farbach, itp.

bez ograniczeń nie dotyczy

Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe – gruz betonowy, 
ceglany.

do 2 m3/rok nie dotyczy

Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe typu: odpady 
z tworzyw sztucznych wanny, brodziki, rury, siding (PVC) oraz 
ceramika budowlana.

do 2 m3/rok nie dotyczy

Odpady wielkogabarytowe – np. meble, szafki, regały, półki, 
stoliki, ławy, łóżka, wersalki, kanapy, dywany, wykładziny, opony 
(z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych i dostawczych), 
narty, wózki.

łącznie
do 5 szt./rok

nie dotyczy

Odpady biodegradowalne – zielone: trawa, liście, rozdrobnione 
gałęzie - spakowane w workach.

25 x worek 
120litrów/rok

nie dotyczy

Szkło typu – szyby, lustra. do 10 szt. lub 
0,5m3/rok

nie dotyczy

Stolarka budowlana – okna, drzwi. do 10 szt./rok nie dotyczy

Zbiórka liści z terenu miasta, w okresie wiosennym (miesiąc kwiecień) oraz jesiennym (od 
15 października do 15 listopada). Zbiórka będzie odbywać się w piątki w okresie trwania zbiórki po 
dokonaniu zgłoszenia w Spółki Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa. Zgłoszenia winny być 
dokonywane od poniedziałku do czwartku telefonicznie lub w siedzibie Spółki Tesko w okresie trwania 
zbiórki z podaniem adresu i ilości worków z liśćmi. Liście muszą być umieszczone w przezroczystych 
workach 120l, zawiązanych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipiec 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz
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