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z dnia  16 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania stacjonarnego 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 492), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Powierza się przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
działającemu na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000648577 realizację zadania 
własnego Gminy Gogolin polegającego na świadczeniu usług w zakresie tworzenia i utrzymania stacjonarnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Gogolin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) zapewnienie utworzenia i prowadzenia PSZOK (punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych) jest zadaniem własnym gminy. Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden
stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie, lub wspólnie z inną gminą lub
gminami. Koszty tworzenia i utrzymania PSZOK pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Gminy mogą tworzyć takie punkty z wykorzystaniem form dopuszczalnych w świetle przepisów
ustawy o gospodarce komunalnej.

Powierzenie spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą Gogolinie realizacji zadania
w zakresie prowadzenia PSZOK ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie
gospodarczym. Za usługę w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami może być
uznana wyłącznie usługa, której świadczenia dany podmiot bez rekompensaty nie podjąłby się w tym samym
zakresie lub na tych samych warunkach.

Zasady rozliczania pomiędzy spółką, a gminą zostaną określone w umowie o świadczeniu usług w ogólnym
interesie gospodarczym, gdzie będą zawarte zasady weryfikacji i kontroli rekompensaty z tytułu wykonywania
przez Spółkę powierzonego zadania.
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