
UCHWAŁA NR XXVIII/315/2013  
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w Sandomierzu wykonywania usług w zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Sandomierzu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 9 ust.4, art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym – (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, 
poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz. .U. z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 
1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz.. 1055, nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. nr 172 , poz. 1441, Dz. U. z 2006r. nr 
181,poz. 1337, Dz. U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. nr 180, 
poz1111, nr 223, poz. 223,, 1458, Dz. U. z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. nr 28, poz. 
142) art. 3 ust. 1,ustawy z dnia 20 grudnia 1996r roku o gospodarce komunalnej –(tekst jedn. Dz. U z 2011 r. Nr 
45, poz. 236), oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych ( tekst. jednolity : Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117 poz. 676 i Nr 232 poz. 1378) Rada 
Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Powierza się Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu 
wykonywanie usług w zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza, poprzez podpisanie umowy 
wykonawczej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu, 
określającej zakres czynności związanych z wykonywaniem ww. usług na terenie miasta Sandomierza. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 38764C05-5C6B-4460-AB65-0C57FAABD442. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie aktu założycielskiego z dnia 30.06.1997 r. – Akt Notarialny Rep.”A” Numer 2211/1997 
z późniejszymi zmianami, na terenie Gminy Sandomierz funkcjonuje spółka – Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu, której 100% udziałowcem jest Gmina Sandomierz. 
Spółka ta powstała między innymi w celu świadczenia usług w zakresie wykonywania zadań własnych gminy 
w tym odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta 
Sandomierza. Spółka PGKiM od początku swojego istnienia zajmuje się wykonywaniem ww. usług. 

Przedstawiciele doktryny i środowisk zajmujących się problematyką spółek komunalnych w ciągu ostatnich 
kilku lat wypracowali stanowisko, w świetle którego, umowa zawarta pomiędzy jednostką samorządu 
terytorialnego, a własną spółką nie stanowi zamówienia publicznego i nie wymaga wyłonienia wykonawcy 
w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto zgodnie z opiniami wyrażonymi między innymi przez: Urząd 
Zamówień Publicznych oraz orzecznictwa ETS – „ spółka handlowa, której wszystkie udziały kapitału 
zakładowego posiada Gmina, może wykonywać przedmiotowe usługi, gdzie spółka jako odrębny podmiot 
podpisuje na nie umowy z Gminą, w której winny być określone obowiązki stron i opłaty za czynności przy 
wykonywaniu poszczególnych usług”. Powierzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych 
komunalnej spółce prawa handlowego w celu wykonywania tych zadań nie stanowi zatem udzielenia 
zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt.13 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga 
stosowania procedur udzielania zamówień publicznych.Poza tym ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) nie zobowiązuje gmin 
do przeprowadzania przetargu na zagospodarowanie odpadów. 

Uchwała realizuje postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). Art. 20 
ust. 1 cytowanej ustawy zobowiąuje do przekazywania odpadów w tym także odpadów selektywnie zebramych 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. W Gminie Sandomierz taką instalacją 
sortowania surowców wtórnych dysponuje PGKiM na ulicy Przemyłowej 12. 

Ponadto PGKiM realizuje projekt pn. „Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. 
z o.o.”. Na ten cel otrzymało preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Kielcach oraz bezzwrotną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świetokrzyskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jednym z warunków korzystania z dotacji jest 
uzyskanie określonych poziomów wydajności linii sortowniczej rocznie. 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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