
 

UCHWAŁA Nr IX/122/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań 
własnych Gminy Borne Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1.1. Powierza się spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym realizację zadań 
własnych Gminy Borne Sulinowo w zakresie zadań związanych z gospodarowaniem 
odpadami poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu służby publicznej 
polegających na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych  
z wykorzystaniem instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu Gospodarki Odpadami  
w Wardyniu Górnym. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter usługi publicznej, świadczonej  
w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb gmin będących wspólnikami spółki Międzygminne 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Wardyniu Górnym. 
 

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Borne Sulinowo ze spółką 
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym umowy wykonawczej na świadczenie 
usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi i utrzymania zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej jednostki 
samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu 
gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. 

Powierzenie zadania planowane jest w formie umowy wykonawczej na świadczenie 
usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi i utrzymania zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w 
której zostaną określone zadania polegające na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów komunalnych z wykorzystaniem instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu 
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. 

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także 
zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Formy 
prowadzenia gospodarki komunalnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze 
użyteczności publicznej określa odrębna ustawa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form 
gospodarki komunalnej. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania 
własne gminy,  których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Do tych zadań użyteczności 
publicznej należy świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

MPGO spółka z o.o. w Wardyniu Górnym realizować będzie obowiązek świadczenia 
usług w ogólnym interesie gospodarczym w gospodarce odpadami w ramach zadań własnych 
gminy. 

Przez usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym  należy rozumieć usługi 
w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 14 i art. 106 ust. 2 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przedmiotowym przypadku należy przez to rozumieć 
usługę w ogólnym interesie gospodarczym świadczoną w gospodarce odpadami. Przy czym 
za usługę w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami może być 
uznana wyłącznie usługa, której świadczenia, dany operator bez rekompensaty nie podjąłby 
się albo nie podjąłby się w tym samym zakresie lub na tych samych warunkach. 

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika generalna zasada, 
że tryb przetargu nie ma zastosowania w przypadku powierzenia przez gminę świadczenia 
usług własnej jednostce organizacyjnej, traktowanej jako podmiot wewnętrzny utworzony w 
celu wykonania określonego zadania publicznego. 

Podjęcie uchwały stanowi wypełnienie zobowiązań Gminy Borne Sulinowo 
wynikających z przystąpienia do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami 
Sp. z o.o. Wardyń Górny tj. uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXX/381/2013 
z dnia 25 kwietnia 2013r. 

Celem przystąpienia do spółki MPGO przez Gminę Borne Sulinowo było powierzenie 
spółce zadań własnych gminy związanych z zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów 
komunalnych z wykorzystaniem instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Wardyniu Górnym. 


