
UCHWAŁA NR XVII / 200 / 2019
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie powierzenia spółce ZGO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie – Wielkopolskiemu 
Centrum Recyklingu zadań własnych Miasta i Gminy Kórnik w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik umów 
wykonawczych niezbędnych do realizacji ww. zadań.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 712 i 492) art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Rada Miasta 
i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskiemu Centrum Recyklingu, zadania 
własne Miasta i Gminy Kórnik , w zakresie:
1) zagospodarowania i odzysku odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik Sektor I i 

II, w tym w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
2) prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czołowie,
3) transportu odpadów z PSZOK do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskiego Centrum 

Recyklingu.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mają charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym 

interesie gospodarczym i będą realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Miasta i Gminy Kórnik oraz mieszkańców innych gmin będących wspólnikami ZGO Sp. z o.o. 
w Jarocinie - Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.

3. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje na okres do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik z ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – 

Wielkopolskim Centrum Recyklingu umów wykonawczych na świadczenie usług publicznych, 
niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr XVII / 200 / 2019
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie powierzenia spółce ZGO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie – Wielkopolskiemu
Centrum Recyklingu zadań własnych Miasta i Gminy Kórnik w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik
umów wykonawczych niezbędnych do realizacji ww. zadań.

Gminy Wielkopolski Południowej, w tym Miasto i Gmina Kórnik, są sygnatariuszami

Porozumienia Międzygminnego, które zostało zawarte w dniu 7 października 2008 roku i

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku (tekst

jednolity z 2011 roku Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 59, poz. 1049 ze zm.), a także Porozumienia

Międzygminnego zawartego w dniu 21 marca 2014 roku, opublikowanego w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2014 r., poz.

1913), oraz Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 października 2017 roku,

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2017 r., poz.6974), a ponadto Porozumienia Międzygminnego

zawartego w dniu 9 lipca 2019 roku w Jarocinie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2019 r., poz. 6805).

Na podstawie ww. Porozumień wprowadzony został system gospodarki odpadami dla Gmin,

które do nich przystąpiły. Gminy uczestniczące w powyżej wyszczególnionych

Porozumieniach, powierzyły Gminie Jarocin przygotowanie i wykonanie zadania p.n.

„Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami

ściekowymi dla Gmin objętych POROZUMIENIEM MIĘDZYGMINNYM wraz z budową

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi

punktami przeładunkowymi”.

Gminy, które powierzyły przedmiotowe zadanie Gminie Jarocin w tym Miasto i Gmina

Kórnik są wspólnikami ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie –

Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Wszystkie udziały w spółce należą do gmin, które

sprawują nad tym podmiotem pełną kontrole właścicielską.

W 2016 roku rozpoczęła się eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów

w Witaszyczkach, który prowadzony jest przez ZGO Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Rozpoczęcie

eksploatacji oraz budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów możliwa była

ze względu jego sfinansowanie ze środków gmin sygnatariuszy porozumienia, a częściowo ze

środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

przy czym trwałość tego projektu obejmuje 5 lat od rozpoczęcia jego eksploatacji.
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Z chwilą wybudowania ZZO Jarocin i oddania do eksploatacji, strony porozumienia

Międzygminnego zobowiązały się kierować ze swojego obszaru strumień odpadów

do ZZO Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach, z uwzględnieniem obowiązujących w tym

zakresie przepisów prawnych.

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. Dopuszczalność powierzenia zadań

potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 lipca 2015 r. sygn. II OSK

2974/13 oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności

wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05 (Tragsa). Powierzenie zadań, objętych

uchwałą, nastąpi w formie umów wykonawczych na świadczenie usług publicznych w

wykonaniu obowiązków dotyczących zagospodarowania i odzysku odpadów komunalnych i

utrzymania zakładu zagospodarowania tych odpadów w której zostaną określone zadania

polegające na zagospodarowaniu, unieszkodliwianiu, odzysku odpadów komunalnych oraz

ich selektywnej zbiórki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów z wykorzystaniem

instalacji, urządzeń i wyposażenia ZGO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie – Wielkopolskiego

Centrum Recyklingu Zakładu..

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 ustawa o gospodarce 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.

ZGO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie – Wielkopolskiemu Centrum Recyklingu 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.

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wypełnienie zobowiązań Miasta i Gminy Kórnik
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wynikających z zawartego porozumienia jest zgodne z przedmiotem działalności spółki ZGO

Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, w której m.in.

Miasto i Gmina Kórnik objęła udziały.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski
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