UCHWAŁA NR LX/408/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych z zakresu utrzymania czystości i porządku
Ząbkowickiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
Na podstawie art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 i art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. d,
ust. 2 pkt 11, art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021r. poz. 888, 1648, z 2020 r. poz.2320 oraz z 2021 r. poz. 1648 i 2151) Rada Miejska Ząbkowic
Śląskich uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się Ząbkowickiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, będącej jednoosobową spółką Gminy Ząbkowice
Śląskie wykonanie zadania własnego z zakresu utrzymania czystości i porządku polegające na:
1) zapobieganiu zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie
i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach ustawionych na chodniku;
2) utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych w zakresie:
a) zbierania i pozbywania się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych
i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
b) pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości przyległych do drogi gminnej;
c) uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera
opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
3) utrzymaniu czystości i eksploatacji szaletów publicznych,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadanie własne obejmują również m.in. sprawy
utrzymania czystości i porządku.
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej,
jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania własne w formie zakładu budżetowego,
w formie spółki prawa handlowego (tj. spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub
poprzez powierzenie określonego zadania osobom trzecim na podstawie umowy. W przypadku powierzenia
realizacji zadań komunalnych własnej jednostce organizacyjnej, której zadania te zostały powierzone na mocy
aktu kreującego tę jednostkę, nie jest wymagane przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zamówienia
na podstawie przepisów o
zamówieniach publicznych. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005r. (sygn. Akt II GSK 105/05) oraz bogate orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
W związku z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością - Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., której jednym
z podstawowych celów działalności jest wykonywanie zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez
działalność gospodarczą polegającą na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie świadczenia
usług publicznych.
W omawianym przypadku, przedmiot czynności określony w projekcie uchwały mieści się w przedmiocie
działalności Spółki i wraz z innymi zadaniami o charakterze użyteczności publicznej oraz zadaniami
dotyczącymi realizowanych zadań własnych gminy, stanowi większą część wykonywanej przez Spółkę
działalności. Spółka realizuje zadania Gminy Ząbkowice Śląskie z zakresu utrzymania czystości i porządku.
Uchwała wywołuje skutki finansowe, środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie miasta i gminy
na 2022 r. oraz zostaną zabezpieczone w budżetach lat przyszłych.
W związku z powyższym, podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

Sporządził: Justyna Obrał – Inspektor ds. infrastruktury technicznej
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