
UCHWAŁA NR XXVII/314/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 
2017r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego 

utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień. 

Na podstawie art 18 ust. 1 w związku z art 6 ust 1 i art 7 ust. 1 pkt 2, 3, 12, 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz 
art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 
poz. 712 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 

powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. 

zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania 

czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sandomierz 
w tym opróżniania śmietniczek ulicznych oraz likwidacji dzikich wysypisk." 

2) W § 1 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: odbiór i zagospodarownie odpadów z gminnych 
nieruchomości niezamieszkałych. 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Sposób wykonywania zadań własnych gminy powierzonych niniejszą 
uchwałą określą umowy wykonawcze zawarte pomiędzy Gminą Sandomierz lub gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sandomierzu Sp. o.o.. 

§ 2.  

Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013r. poz. 2567). 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz.713 z późn. zm) należą sprawy
z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, utrzymania
czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych.

Dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania gospodarki komunalnej zostały określone
w ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 817). Jedną
z możliwych form prowadzenia gospodarki komunalnej przez gminę jest spółka prawa
handlowego. Uchwała rady gminy o powierzeniu zdań własnych spółce komunalnej jest aktem
władczym, mocą którego jednostronnie nakłada się na spółkę obowiązek realizowania zadania
własnego gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2017r. poz.817) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia
i form gospodarki komunalnej. Na podstawie aktu założycielskiego z dn. 30.06.1997r. - Akt
Notarialny Rep. „A” Numer 2211/1997 z późniejszymi zmianami, na terenie Gminy Sandomierz
funkcjonuje spółka - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
Spółka z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina Sandomierz. Zgodnie z Aktem założycielskim
spółki zasadniczą działalnością Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu
gospodarki komunalnej, a w szczególności sprawy utrzymania czystości i porządku oraz zieleni
gminnej i zadrzewień a także zbierania i obróbki odpadów.

W związku z Uchwałą z dnia 15 października 2020r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na mocy której Rada Miasta Sandomierza
zadecydowała o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi zaistniała konieczność doprecyzowania obowiązków
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza oraz innych zadań
własnych gminy. Dotychczas Gmina Sandomierz, składając deklarację uwzględniała w niej odpady
pochodzące z dzikich wysypisk oraz zgromadzone w śmietniczkach ulicznych. Podobnie wszystkie
jednostki organizacyjne gminy objęte były gminnym sysytemem gospodarowania odpadami
komunalnymi. Z chwilą wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych (w tym wszystkich jednostek
gminnych) z systemu zaistniała potrzeba by powierzyć dodatkowe zadania spółce miejskiej.

Dodatkowe zadania, podobnie jak dotychczasowe, będą realizowane w celu zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkańców. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uznaje się za
uzasadnione.
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