
Uchwała Nr LVI/177/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

w sprawie: powierzenie „Eko Dolina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Łężycach zadań własnych Gminy Kosakowo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 Pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) w związku z art. 1 ust. 2, 

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 

r., poz. 827 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zmianami) z 

przywołaniem Decyzji Komisji Europejskiej nr C(2011)9380) z dnia 20 grudnia 2011 r. w 

sprawie stosowanie art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 

przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie 

gospodarczym (Dz. U. UE L 7 2012.7.3 z dnia 11 stycznia 2012 r.) oraz Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020 przyjętego Decyzją Komisji 

Europejskiej nr C (2014) 10025 z dnia 16 grudnia 2014 r. (M.P. z 2015 r., poz. 305)  

 

Rada Gminy Kosakowo 

Ustala, co następuje 

§ 1 

1. Powierza się ”EKO DOLINA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Łężycach na okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku zadania 

własne Gminy Kosakowo obejmujące: 

1) Zagospodarowanie w instalacjach prowadzonej przez spółkę w Łężycach 

regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych następujących 

rodzajów odpadów komunalnych: 

- zmieszane odpady komunalne, 

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

- odpady ulegające biodegradacji. 

2) Zapewnienie osiągnięcia określonych prawem poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 



komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania; 

- pod warunkiem uzyskania przez „EKO DOLINA” sp. z o.o. dofinansowania realizacji 

zadania „Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów wraz z niezbędną 

modernizacją pozostałej infrastruktury oraz doposażenie PSZOK na terenie RIPOK „EKO 

DOLINA” sp. z o.o. w Łężycach” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane w ogólnym interesie 

gospodarczym w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

3. W ramach powierzenia, o którym mowa w ust. 1 „EKO DOLINA” spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością przygotuje i zrealizuje przedsięwzięcie 

inwestycyjne pt. „Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów  

wraz z niezbędną modernizacją pozostałej infrastruktury oraz doposażenia PSZOK  

na terenie RIPOK „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach”, a po jego wykonaniu 

będzie zarządzać wytworzonym w wyniku realizacji inwestycji majątkiem i będzie  

go eksploatować. 

§ 2 

Sposób wykonania powierzonych niniejszą uchwała zadań własnych Gminy Kosakowo  

oraz sposób ich finansowania oraz rozliczeń z tego tytułu określi umowa wykonawcza 

zawarta pomiędzy Gminą Kosakowo a „EKO DOLINA” sp. z o.o. 

§ 3 

Umowę wykonawczą wskazaną w paragrafie 2 podpisze Wójt Gminy Kosakowo  

przy czym umowa ta będzie uwzględniała czas obowiązywania oraz warunki i termin opisany 

w paragrafie 1.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

 

Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów,  

tj. zaczynają obowiązywać zasady segregacji odpadów na cztery frakcje: szkło, papier, 

tworzywa sztuczne z metalami oraz bioodpady, które zgodnie z zaleceniami Ministra 

Środowiska winny być zbierane oddzielnie od odpadów ulegających biodegradacji (trawy, 

liście, itp.). 

Zasadniczym celem jest wprowadzenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki 

odpadów w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29.12.2016 r., w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów co ma na celu 

zwiększenie poziomu recyklingu, w tym recyklingu ograniczonego selektywnie zbieranych 

bioodpadów.  

Gminy mają na dostosowanie się do nowych przepisów do czerwca 2022 roku.  

Natomiast umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, które określają wymagania w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych zachowują ważność na czas, na jaki zostały 

zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

Powierzenie Spółce „EKO DOLINA”, którego Gmina Kosakowo jest 

współwłaścicielem, zadania własnego gminy obejmującego zagospodarowanie 

wymienionymi strumieniami odpadów oraz osiągniecie określonych prawem poziomów 

recyklingu przenosi na Spółkę nie tylko odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie tych 

efektów, ale daje jej również możliwość aplikowania o środki pomocowe. 

Dla osiągniecia tych celów niezbędna jest realizacja inwestycji obejmującej m.in.: 

- budowę instalacji fermentacji metanowej wyposażonej w reaktory fermentacyjne, 

halę przygotowania wsadu, halę odwodnienia pofermentatu, 

- budowę zbiornika na biogaz, 

- budowę zbiornika na nawóz płynny, 

- rozbudowę istniejącej hali stabilizacji tlenowej wraz z biofiltrem, 

- ułożenie sieci i infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania instalacji. 

 Kwestia przez powierzenia przez Gminę Kosakowo i inne samorządy tego zadania 

Spółce jest nieodzowne dla rozwiązania problemu zagospodarowania bioodpadów w kierunku 

uzyskania produktu – wzrost poziomu recyklingu. 

 Ponieważ opisane zamierzenie inwestycyjne daje te możliwości podjęcie 

przedstawionej uchwały należy uznać za uzasadnione.  

 


