
UCHWAŁA NR XXVIII/314/2013  
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w Sandomierzu prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1ustawy 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), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 oraz Dz. 
U. z 2013 r. poz. 228) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jedn.: 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 
prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 

Funkcjonowanie obiektu powinno zapewnić bieżący odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych od 
mieszkańców Sandomierza, spełniać wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
postanowienia uchwał Rady Miejskiej w Sandomierzu dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza, poprzez podpisanie umowy 
wykonawczej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu. 

§ 4. 

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

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w miastach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 2 pkt. 6 ww. ustawy 
Gmina obowiązana jest utworzyć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp wszystkich mieszkańców gminy. Możliwość składowania w takim punkcie odpadów poprawia 
efekt ich segregacji oraz umożliwia osiągniecie korzystniejszych poziomów recyklingu, co również jest 
zadaniem gminy. 
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