
 

 

UCHWAŁA NR 562.LX.2014 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 30 września 2014 r. 

w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze zadań własnych Miasta Jelenia Góra. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r., 

Nr 45, poz. 236) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o Spółce należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze. 

§ 2. 1. Powierza się Spółce wykonywanie zadań własnych Miasta Jelenia Góra w zakresie gospodarki 

komunalnej i utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra 

obejmujących: 

1) utrzymanie letnie i zimowe gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg i ulic, mostów, 

placów, terenów i działek drogowych, 

2) utrzymanie czystości i porządku na działkach gruntowych będących własnością i pozostających  

we władaniu Miasta Jelenia Góra, 

3) utrzymanie zieleni i zadrzewień w pasach drogowych, 

4) utrzymanie zieleni i zadrzewień na działkach gruntowych będących własnością i pozostających  

we władaniu Miasta Jelenia Góra, 

5) utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Jelenia Góra, 

6) utrzymanie i eksploatację szaletów publicznych, 

7) utrzymanie i eksploatację fontann miejskich, 

8) zbieranie i transport zwłok bezdomnych zwierząt oraz znakowanie obszarów dotkniętych lub  zagrożonych 

chorobą zakaźną zwierząt, 

9) dekorowanie okolicznościowe Miasta, 

10) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, 

11) zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych, 

12) tworzenie oraz utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, w tym wycinka drzew oraz nasadzenia, 

13) utrzymanie placów zabaw, 

14) utrzymanie parków, 

15) utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, pozyskiwanie drewna, 
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2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane będą przez Spółkę w celu zaspokajania zbiorowych 

potrzeb mieszkańców Miasta Jelenia Góra. 

§ 3. 1. Sposób wykonywania powierzonych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, określi umowa 

wykonawcza, zawarta pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Spółką. 

2. Miasto Jelenia Góra oraz Spółka zawrą umowę wykonawczą, której okres obowiązywania rozpocznie  

się w dniu wejścia niniejszej uchwały w życie. 

3. Do bezpośredniej realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Spółka przystąpi po spełnieniu 

niezbędnych warunków formalnych i technicznych z uwzględnieniem okresu obowiązywania wiążących 

Miasto Jelenia Góra umów w przedmiocie realizacji tych zadań. 

4. Na zasadach określonych we właściwych przepisach, Spółka może podejmować inną działalność,  

o ile nie spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania Spółki. 

5. Na potrzeby wykonania powierzonych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, Spółka dokona stosownej 

zmiany umowy Spółki oraz złoży wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, do dnia wejścia niniejszej uchwały w życie. 

§ 4. Spółka może wykonywać również obowiązkowe zadania własne innych gmin z zakresu utrzymania 

porządku i czystości na ich terenie, powierzone Miastu Jelenia Góra przez te gminy, jeżeli będzie to wynikać 

z treści zawartych porozumień, których stroną będzie Miasto Jelenia Góra lub z zadań związku 

międzygminnego, którego członkiem będzie Miasto Jelenia Góra. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

L. Wrotniewski 
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