
UCHWAŁA NR LI/344/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXV/224/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Turku zadań własnych Gminy Miejskiej Turek 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca             
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku  
z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021, 
poz. 679),  Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W uchwale nr XXV/224/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Turku zadań własnych Gminy Miejskiej Turek, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu zapewnienia potrzeb społeczności miasta Turku w zakresie utrzymania czystości na 
terenie Gminy, powierza się Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku (zwanemu w dalszej części uchwały 
Spółką) wykonywanie zadań własnych Gminy obejmujących: 

a. opróżnianie koszy na odpady, ich konserwację, naprawę oraz montaż i demontaż koszy 
zlokalizowanych w pasach drogowych oraz na terenach zieleni miejskiej, 

b. sprzątania jezdni ulic oraz parkingów na terenie pasów drogowych dróg, których 
właścicielem lub zarządcą jest Gmina, usuwania zwłok padłych zwierząt oraz ich części 
z terenu pasów drogowych wszystkich dróg, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina, 
pozostałych dróg oraz z innych terenów stanowiących mienie Gminy (w tym terenów zieleni 
miejskiej) oraz usuwania skutków kolizji i wypadków drogowych na terenie pasów drogowych 
wszystkich dróg, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina.”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

Uchwała Nr LI/344/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 24 sierpnia 2022 roku 
zmieniająca uchwałę nr XXV/224/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku zadań własnych Gminy Miejskiej Turek 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają 
o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Gospodarka komunalna może być 
prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego 
zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej) oraz 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
W związku z powyższym, uchwałą nr XXV/224/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Turku zadań własnych Gminy Miejskiej Turek, Rada Miejska Turku powierzyła 
realizację zadań własnych gminy obejmujących m.in. opróżnianie koszy na odpady, ich konserwację, 
naprawę oraz montaż i demontaż koszy zlokalizowanych w pasach drogowych oraz na terenach zieleni 
miejskiej, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Turku oraz sprzątanie 
dróg gminnych i wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz miasta Turku oraz zbieranie zwłok 
bezdomnych zwierząt i ich części, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. z siedzibą w Turku. 
Niniejszą uchwałą zmienia się uchwałę nr XXV/224/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Turku zadań własnych Gminy Miejskiej Turek w ten sposób, że 
dokonuje się zmiany formy prowadzenia gospodarki komunalnej Gminy Miejskiej Turek w zakresie 
zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Turku na tryb przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
Zmiana dotychczasowej formy prowadzenia gospodarki komunalnej w w/w zakresie ma na celu 
zapewnienie, aby nabywane usługi były świadczone w sposób optymalny z ekonomicznego punktu 
widzenia, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie środków finansowych gminy. Powyższa forma jest 
gwarantem jak najlepszego i przejrzystego wyboru wykonawcy do realizowania założonego zadania. 
Ponadto, doprecyzowaniu uległ §1 ust. 1 lit. c uchwały nr XXV/224/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 
17 listopada 2016 r., zgodnie z faktycznie świadczonymi usługami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku w tymże zakresie. 
Mając na względzie powyższe, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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