UCHWAŁA NR 996/XLIX/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. zadań własnych
gminy Piaseczno związanych z zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz.1372 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2021 poz.679) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powierza się Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. wpisanemu do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122596 zarządzanie
Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie przy ulicy Julianowskiej 27.
§ 2.
W związku z realizacją zadania własnego Gminy, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Spółka może
otrzymać od Gminy rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.
§ 3.
Rekompensata ma być przekazywana Spółce w należnej wysokości i wszelkich formach dopuszczalnych
prawem Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantującej płynność Spółki w całym okresie powierzenia i spłatę
zobowiązań powstałych w wyniku realizacji powierzonego zadania.
§ 4.
Szczegółowy zakres powierzenia oraz zasady przekazywania Spółce rekompensaty, zostaną określone
w umowie wykonawczej. Umowa ta określi w szczególności:
1) okres na jaki zostaną powierzone obowiązki związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarza
komunalnego,
2) zasady obliczenia, kontrolowania i rozliczania rekompensaty,
3) zakres obowiązków Spółki związanych z zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym i obowiązków
sprawozdawczo-informacyjnych Spółki,
4) zakres monitorowania i kontroli przez Gminę realizacji przez Spółkę powierzonego zadania,
5) odpowiedzialność Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonego zadania.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 7 ust.1 ostawy z dnia 8
marca

1990

roku

o

samorządzie

gminnym

(Dz.

U.

z

2021

r.

poz. 1372 ze zm.) należy między innymi sprawy związane z cmentarzem gminnym.
Dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania gospodarki komunalnej zostały określone w
ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 679). Jedną z możliwych form prowadzenia gospodarki komunalnej przez gminę jest spółka
prawa handlowego. Uchwała Rady Gminy o powierzeniu zadań własnych spółce komunalnej jest
aktem władczym, mocą którego jednostronnie nakłada się na spółkę obowiązek realizowania
zadania własnego gminy.
Zgodnie z aktem założycielskim Spółki PUK Piaseczno, której 100% udziałowcem jest Gmina
Piaseczno, zasadniczą działalnością Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy Piaseczno w
zakresie wskazanym przez Gminę. Do takich zadań należy również prowadzenie Cmentarza
Komunalnego. Istotną przesłanką przesadzającą o zasadności podjęcia niniejszej uchwały jest
możliwość rozszerzenia katalogu usług oferowanych na Cmentarzu Komunalnym co pozwoli
bardziej kompleksową obsługę mieszkańców w bardzo trudnym dla nich czasie.
Ponadto powierzenie Cmentarza Komunalnego Spółce PUK pozwoli na zoptymalizowanie kosztów
obsługi infrastruktury technicznej oraz działań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie
cmentarza komunalnego, w szczególności w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej, a także
segregacji, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmentarza
(z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa o ochronie środowiska, w tym ustawy o
odpadach i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach).
Kolejną korzyścią może być profesjonalne, bieżące analizowanie potrzeb rozwojowych w zakresie
budowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury cmentarza komunalnego i obiektów cmentarnych
oraz przygotowywanie wniosków o ich realizację, w tym przygotowywanie programów
użytkowych i koncepcji architektoniczno-budowlanych dla nowych obiektów cmentarnych
Spółka PUK Piaseczno ma w planach kompleksową obsługę inwestycji budowlano-remontowych,
prowadzonych na terenie cmentarza komunalnego, w szczególności inwestycji w nowe miejsca
pochówków, w tym w kolumbaria (miejsca na pochówki urnowe) i ossuaria (miejsca na pochówki
z grobów likwidowanych)
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.
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