UCHWAŁA NR XLIII/1227/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie powierzenia „EKO DOLINA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łężycach realizacji
zadań własnych Gminy Miasta Gdyni
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 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 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 1 ust. 2, art. 2,
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827)
oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2422, z 2018 r. poz. 650) przy uwzględnieniu Decyzji
Komisji Europejskiej nr C(2011)9380) 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. U. UE L 7 2012.7.3. z dnia 11 stycznia 2012r.) oraz Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przyjętego Decyzją Komisji Europejskiej nr C
(2014) 10025 z dnia 16 grudnia 2014r. (M.P. z 2015r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2029 roku zadania
własne Gminy Miasta Gdyni obejmujące:
1) tworzenie i zapewnienie funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gdyni, na terenie regionalnej instalacji
zagospodarowania odpadów komunalnych prowadzonej przez „EKO DOLINA” spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łężycach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000030282, zwaną dalej „EKO DOLINA” Sp. z o.o.,
2) zagospodarowanie w prowadzonej przez „EKO DOLINA” Sp. z o.o. regionalnej instalacji zagospodarowania
odpadów komunalnych następujących odpadów komunalnych zawierających lub stanowiących odpady
ulegające biodegradacji:
a) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
c) odpady ulegające biodegradacji,
3) zapewnianie 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 wymienionych w pkt 2, realizowane będą w trybie
powierzenia przez „EKO DOLINA” Sp. z o.o., 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 celu realizacji powierzenia, o którym mowa w ust. 1, „EKO DOLINA” Sp. z o.o. przygotuje
i zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjne pt. "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", a po jego wykonaniu będzie zarządzać wytworzonym w wyniku realizacji
inwestycji majątkiem i będzie go eksploatować.
§ 2. Warunki powierzenia, o którym mowa w § 1, w szczególności sposób wykonywania powierzonych
niniejszą uchwałą zadań własnych Gminy Miasta Gdyni, sposób ich finansowania oraz rozliczeń, określi
umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
J. Zielińska
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