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UCHWAŁA∗ NR XL/545/2013
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.
poz. 391 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie:
1) nieodpłatnego dostarczenia dodatkowych kontenerów o pojemności 4-5 m3, 6-7 m3, 10 m3 i worków
0,12 m3.
2) odpłatnego odbioru i zagospodarowania zebranych w kontenerach i workach określonych w pkt. 1 oraz
w pojemnikach o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 1,1 m3 , workach 0,12 m3 i w kontenerach
o pojemności 4-5 m3, 6-7 m3, 10 m3, odpadów:
a) remontowo - budowlanych i rozbiórkowych,
b) zielonych tj. liście, trawa, gałęzie,
c) powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (powódź, pożar, szkody spowodowane silnym
wiatrem, inne),
d) powstałych w innych specyficznych sytuacjach nie objętych podstawowym systemem zbiórki odpadów
komunalnych,
3) Odpłatnego odbioru i zagospodarowania ponadnormatywnej ilości odpadów komunalnych zebranych
w pojemnikach o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 1,1 m3, kontenerach o pojemności 4-5 m3,
6-7 m3, 10 m3 i workach 0,12 m3.
2. Za dostarczenie worków 0,12 m3 i kontenerów na odpady komunalne o pojemności 4-5 m3, 6-7 m3
i 10 m3 odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych
w umowie.
3. Kontenery i worki o których mowa w ust. 1 pkt. 1 przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu
dostarczy i odbierze od właściciela nieruchomości w terminach:
1) Dostarczenie worków i kontenerów o pojemnościach 4-5 m3, 6-7 m3, 10 m3 - na żądanie zamawiającego
w ciągu 2 dni roboczych.
∗
Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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2) Odbiór w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby pilnego odebrania dodatkowego pojemnika
– w ciągu 24 godzin od chwili tego zgłoszenia.
3) W pozostałych przypadkach - odbiór do 7 dni roboczych licząc od chwili ich podstawienia.
§ 2. Odbiór odpadów, o których mowa w § 1 następuje na wniosek właściciela nieruchomości stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - Wniosek na wykonanie dodatkowych usług (Dś-d).
§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczania należności za odbiór i zagospodarowanie
odpadów, o których mowa w § 1.
1. W przypadku odpadów remontowo budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów powstałych w wyniku
nieprzewidzianych zdarzeń (powódź, pożar, szkody spowodowane silnym wiatrem, inne) ustala się cenę
za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości:
1) kontener 4-5 m3 - 450 zł,
2) kontener 6-7 m3 - 620 zł,
3) kontener 10 m3 - 800 zł
2. W przypadku odpadów zielonych tj. liście, trawa, gałęzie nie zawierające domieszek innych odpadów
ustala się cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości:
1) kontener 4-5 m3 - 250 zł,
2) kontener 6-7 m3 - 300 zł,
3) kontener 10 m3 - 400 zł.
3. W przypadku odpadów komunalnych ustala się cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2d w wysokości:
1) pojemnik 0,12 m3 - 20 zł,
2) pojemnik 0,24 m3 - 40 zł,
3) pojemnik 0,36 m3 - 57 zł,
4) pojemnik 1,1 m3 - 125 zł,
5) kontener 4 – 5 m3 - 450 zł,
6) kontener 6 – 7 m3 - 620 zł,
7) kontener 10 m3 - 800 zł,
8) worek 0,12 m3- 20 zł.
4. W przypadku selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów komunalnych, ustala się cenę za odbiór
i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2d w wysokości:
1) pojemnik 0,12 m3 - 9,50 zł,
2) pojemnik 0,24 m3 - 19 zł,
3) pojemnik 0,36 m3 - 28,50 zł,
4) pojemnik 1,1 m3 - 82,50 zł,
5) kontener 4 – 5 m3 - 250 zł,
6) kontener 6 – 7 m3 - 300 zł,
7) kontener 10 m3 - 400 zł,
8) worek 0,12 m3- 9,50 zł.
5. Należność, o której mowa w ust. 1-4 winna być uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miasta Zakopane,
przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przelewem na przypisane każdemu właścicielowi
nieruchomości indywidualne konto bankowe otrzymane z Urzędu Miasta Zakopane, w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.
Przewodniczący Rady Miasta:
Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/545/2013
Rady Miasta Zakopane
z dnia 23 maja 2013 roku
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