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z dnia 21 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXVIII//18
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy
Lipsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Lipsk umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie
gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla
realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI",
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 3 ust. 2 pkt. 1 i pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454), oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 827) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powierza się spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124
Jaświły, realizację zadania Gminy Lipsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na
zbieraniu, przetwarzaniu, odzysku i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz
budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie
Białostockiej poprzez eksploatację instalacji, urządzeń i wyposażenia wymienionego PSZOKu oraz
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami przez BIOM Sp. z o.o.,
współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020;
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie
gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych
w ramach podstawowej działalności BIOM Sp. z o.o.;
3. Powierzenie następuje na okres 23 lat od dnia uruchomienia przez BIOM Sp. z o.o. z siedzibą
w Dolistowie Starym instalacji, urządzeń i wyposażenia zrealizowanych w ramach projektu pn. „Biebrzański
System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI”.
§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Lipsk i spółkę pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą
w Dolistowie Starym umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla realizacji projektu pn.:
„Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/183/17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego
Gminy Lipsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Lipsk aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami
zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla realizacji projektów pn.: „Biebrzański System
Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK" i „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI",
współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wojciech
Marek Protasiewicz
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UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowych uchwał jest niezbędne celem uzupełnienia Wniosku o
dofinansowanie na realizację Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III PSZOKI".
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Instytucja
Wdrażająca POIiŚ na lata 2014-2020 wezwała BIOM Sp. z o.o. do wprowadzenia zmian formalnoprawnych celem ujednolicenia zasad powierzenia dla Spółki zadań własnych Gmin i Związków –
Wspólników Spółki w zakresie budowy i prowadzenia PSZOKów.
Przyjęto następujący model powierzenia świadczenia usług w ogólnym interesie
gospodarczym polegających na prowadzeniu PSZOK-ów - zawarcie umów wykonawczych
pomiędzy BIOM Sp. z o.o. i 18 gminami członkowskimi Związku Komunalnego Biebrza, w tym
Gminą Knyszyn (która pomimo przynależności do innego Regionu może odpady zbierane
selektywnie przekazać do innego regionu) i Związkiem Gmin „Kumiałka-Biebrza” w imieniu
Gminy Janów i Gminy Korycin. Nowa Umowa wykonawcza dotyczyłaby powierzania usług
jedynie w zakresie prowadzenia PSZOK-ów, w tym zbierania i zagospodarowywania odpadów
zbieranych selektywnie oraz prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej
gospodarki odpadam.
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