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UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 roku w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Zakopane
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala co
następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 roku w sprawie w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Zakopane, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt. 5) otrzymuje brzmienie: "odbiór odpadów komunalnych niebezpiecznych wielkogabarytowych
i drobnych: obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (np. farby, lakiery,
przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony oraz
przeterminowane leki a także tekstylia, realizowany na nieruchomości zgodnie z § 5 ust. 5 niniejszej uchwały
oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych”
2) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Odbiór odpadów komunalnych niebezpiecznych wielkogabarytowych
i drobnych: obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (np. farby, lakiery,
przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony oraz
przeterminowane leki a także tekstylia, w terminach:
1) marzec,
2) czerwiec,
3) wrzesień,
4) listopad”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Gluc

