
Uchwała Nr LXII/471/2021 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 25 listopada 2021 roku 

 

 

 

w sprawie: powierzenia Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 2 i art. 4 

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U.                            

z 2021 r. poz. 679 z późn. zm.), art 3 ust 1 i 2 pkt 6, 8, 11, 12 art 5 ust 4 i 5 ustawy                           

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.                    

z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. W celu zapewnienia zaspokojenia zbiorowych potrzeb powierza się Spółce 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Kosakowie wykonywanie zadań własnych gminy Kosakowo obejmujących 

wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy 

Kosakowo w szczególności w zakresie: 

a) utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych położonych 

na nieruchomościach, będących własnością lub znajdujących się we władaniu Gminy 

Kosakowo, chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, parkingach, gminnych 

terenach rekreacyjnych, niezagospodarowanych terenów gminnych i przystankach 

autobusowych, 

b) prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

c) utrzymania urządzeń wodnych, urządzeń zbierających wody opadowe, które służą 

odwodnieniu dróg na terenie gminy Kosakowo. 

2. Zadania, o których mowa w ust.1 mają charakter usług publicznych i będą realizowane               

w celu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania urządzeń wodnych, urządzeń 

zbierających wody opadowe, które służą odwodnieniu dróg gminnych w ramach 

podstawowej działalności Spółki. 

3. Powierzenie zadań, o których mowa w ust.1 następuje na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. 

do dnia 31 grudnia 2024 r. 

4. Zakres powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, sposób 

jego wykonywania oraz warunki finansowania zostaną ustalone w umowach 



wykonawczych, które zostaną zawarte pomiędzy Gminą a Spółką w celu wykonania 

niniejszej uchwały. Ich przedmiotem będzie w szczególności określenie praw                              

i obowiązków Gminy i Spółki, dotyczących świadczenia przez Spółkę usług w ogólnym 

interesie gospodarczym powierzonych przez Gminę w zakresie dotyczącym wysokości                    

i terminów płatności na rzecz Spółki rekompensaty z tytułu świadczenia przez Spółkę 

usług w zakresie powierzonego jej zadania. 

 

§ 2. 

 

Z tytułu wykonywania powierzonego zadania Spółka może otrzymywać rekompensatę 

udzielaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania pomocy państwa                 

w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym. 

Wysokość rekompensaty będzie obliczana na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

z uwzględnieniem zasady, iż kalkulacja rekompensaty powinna wykazać, że w wyniku 

przyznania dofinansowania nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie Spółki. Wypłata                          

i rozliczenie rekompensaty nastąpi zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości                              

oraz w zgodzie z decyzją Komisji nr 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 

stosowania 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 (notyfikowaną jako dokument nr C (2011) 9380), rekompensata będzie 

wypłacana Spółce w latach 2022 - 2024.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują między innymi 

sprawy z zakresu: 

- utrzymania czystości i porządku  

- prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

- utrzymania urządzeń wodnych, urządzeń zbierających wody opadowe, które służą 

odwodnieniu dróg gminnych na terenie gminy Kosakowo.  

 Zgodnie z art. 2 i art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679 z późn. zm.) gospodarka komunalna może być 

prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach 

samorządowych zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jeżeli przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostkę samorządu terytorialnego 

postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Zakres 

powierzonego zadania obejmuje zadania własne Gminy Kosakowo. 

Zgodnie z decyzją Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania              

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. Urz. UE L.2012 nr 7, str. 3) niezbędne jest, aby spółka została zobowiązana                           

do świadczenia tych usług publicznych mocą aktu o charakterze władczym, co uzasadnia 

konieczność podjęcia niniejszej uchwały.  

Powierzenie Spółce kompleksowej realizacji zadań w zakresie utrzymania porządku 

i czystości oraz utrzymania urządzeń wodnych, urządzeń zbierających wody opadowe, które 

służą odwodnieniu dróg gminnych na terenie gminy Kosakowo, powinno przyczynić się                  

do znaczącego usprawnienia tego obszaru działań Gminy i poprawy jej wizerunku. Dłuższa 

perspektywa czasowa realizacji zadań przez Spółkę umożliwi jej strategiczne planowanie 

w zakresie pozyskiwania kadry o odpowiednich kwalifikacjach oraz inwestycji w urządzenia 

i sprzęt służący wykonywaniu zadań. 

 W związku z powyższym, podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za zasadne 

i celowe.  

 


