Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu
„LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok
z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)1) w związku z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)2) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit.
a), pkt 6, 6a i 9, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 z późn zm.)3) przy uwzględnieniu dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L z 2014 r.
Nr 94 poz. 65 z późn. zm.)4) oraz decyzji Komisji 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 z 2012 r. Nr 7 poz. 3) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o spółce należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo –
Produkcyjne „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku.
§ 2. W uchwale Nr LII/659/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo –
Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych
Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zmienionej uchwałą Nr
LVI/729/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr LI/603/13 z dnia 25 listopada 2013 r. oraz uchwałą Nr
XXVIII/454/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1-5 otrzymują brzmienie:
„1. Powierza się Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu "LECH" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wykonywanie zadań własnych Gminy
Białystok z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w tym ich odzysku i unieszkodliwiania
oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku na okres do 31 grudnia
2045 roku, obejmujących:
1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenia w nich zagospodarowania
odpadów komunalnych;
2) tworzenie i zapewnienie funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Białegostoku;
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;

1) Zmiana

wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815
wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020
3) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 i 2020, z 2020 r. poz. 150
4) Zmiana wymienionej dyrektywy została ogłoszona w Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 24 poz. 14/2,
Dz.U.UE.L z 2015 r.
Nr 307 poz. 5, Dz.U.UE.L z 2017 r. Nr 337 poz. 19 i Dz.U.UE.L z 2019 r. Nr 279 poz. 25
2) Zmiana
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4) przygotowanie do udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:
a) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania,
b) osiągniętych przez Gminę Białystok oraz podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f
ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w danym roku kalendarzowym
wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
c) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta
Białegostoku, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;
5) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na
terenie miasta Białegostoku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców zgodnie z obowiązującym wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
3. W ramach powierzenia, o którym mowa w ust. 1, spółka przygotuje i zrealizuje zadania
wchodzące w zakres "Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej",
będzie zarządzać wytworzonym w wyniku realizacji inwestycji majątkiem i go eksploatować.
4. Upoważnia się spółkę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą
„Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, podpisania umowy
o dofinansowanie projektu oraz do jego realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie
2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
5. Rada Miasta Białystok, na podstawie odrębnej uchwały, może upoważnić zarząd spółki do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z wykonywaniem
obowiązkowych zadań własnych Gminy Białystok, o których mowa w ust. 1.”.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/603/13/ Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz uchwała Nr XXVIII/454/16 Rady Miasta Białystok z dnia 12 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w siedzibie przy ul. Słonimskiej 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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UZASADNIENIE
Przejęcie przez Miasto zadań związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi powierzonych Spółce „LECH” wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miasta Białystok.
Mając na względzie planowaną reorganizację w zakresie zarządzania systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi, zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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