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UCHWAŁA NR VIII/35/17

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie powierzenia spólce pod firmą: BI0M Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie
Starym zadania wlasnego Związku Komunalnego Biebiza w zakresie gospodarki

odpadamikomunalnymiorazwyrażeniazgodynazawarciepizezZwiązekKomunalny
Biebiza  aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie uslug publicznych w zakresie

gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla
realizacji projektów pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap 111 -

RIPOK" i „Biebizański System Gospodarki Odpadami -etap 111 -PSZOKI",
wspólfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Operacyjnego lnfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 69 ust.  1 i 3 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gmimym
(Dz.U.   z  2017r.,  poz.   1875)   oraz   §   10  ust.   1   Statutu  Związku  Komunalnego  Biebrza
(ogłoszonego w Dziemiku Urzędowym Województwa Podlaskiego  z dnia 26 listopada 2001
roku Nr 59, poz.1113, z dnia 17 lutego 2011r. Nr 49, poz. 624, z dnia 16 marca 2012r., poz.
922), w związku z 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 2017r., poz.1289) 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 fimą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144,
19-124  Jaświły,  realizację  zadania  własnego  Związku  Komunalnego  Biebrza    w  zakresie
gospodarki     odpadami      komunalnymi,     polegającego      na     przetwarzaniu,      odzysku,
zagospodarowaniu  i  składaniu  odpadów  komunalnych  niesegregowanych  oraz  zbieranych
selektywnie     poprzez     eksploatację     instalacji,     uządzeń     i     wyposażenia     Zakładu
Zagospodarowania  Odpadów  w  Koszarówce,  Zakładu  Recyklingu        Dolistowie  Starym  i
Punktów    Selektywnej    Zbiórki    Odpadów    Komunalnych    przez    BIOM    Sp.    z    o.o.,
współfinansowanych  ze  Środków  Fmduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego
lnfrastruktua 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
ZwiązkuKomunalnegoBiebrzawramachpodstawowejdziałalnościBIOMSp.zo.o.

3. Powierzenie następuje na okres l0 lat od dnia uruchomienia przez BIOM Sp. z o.o.           z
siedzibą w Dolistowie  Starym  instalacji,  uządzeń i wyposażenia zrealizowanychw ramach
projektów   pn.:   „Biebrzański   System   Gospodarki   Odpadami      -   etap   111   -   RIPOK"   i
„Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap 111 -PSZOKI".



§ 2.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Związek Komunalny Biebrza ze spółką pod fimą:
BIOM   Sp.   z   o.o.   z   siedzibą  w   Dolistowie   Starym   aneksu   do   umowy   wykonawczej
o   świadczenie   usług   publicznych   w   zakresie   gospodarki   odpadami   zawartej   dnia   10
paździemika  2011   roku,  niezbędnego  dla  realizacji  projektów  pn.:   „Biebrzański  System
Gospodarki  Odpadami  -  etap  111  -  RIPOK"  i  „Biebrzański  System  Gospodarki  Odpadami  -
etap   111   -   PSZOKI",   współfinansowanych   ze   środków   Funduszu   Spójności   w   ramach
Programu Operacyjnego lnffastruktua i Środowisko na lata 2014-2020.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


