
ZARZĄDZENIE NR 80/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych
i Ochrony Środowiska jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań

w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Gminie Czerniejewo (PSZOK)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.) art. 3 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwały nr L/335/18 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo jako jednostki organizacyjnej właściwej do 
realizacji zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
dla Gminy Czerniejewo (PSZOK), zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam Referat Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
i Gminy Czerniejewo jako jednostkę właściwą do realizacji zadania własnego w zakresie utworzenia 
i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Czerniejewo (PSZOK).

§ 2. Zasady tworzenia i prowadzenia PSZOK określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Szymanek
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Załącznik do zarządzenia Nr 80/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska jako 
jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

I. Charakter, czas trwania obowiązku świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, jego zasięg 
terytorialny.

1. Zadanie polegające na realizacji zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma charakter usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie 
gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty na terenie Gminy 
Czerniejewo od wejścia w życie zarządzenia na czas określony – do dnia 31 grudnia 2025 roku.

2. Zadanie, o którym mowa w pkt. 1 będzie świadczone na działce położonej w obrębie Czerniejewo, 
gmina Czerniejewo, przy ulicy Pałacowej 27, oznaczonej nr ewidencyjnym 658/1.

3. Zasięg terytorialny zadania obejmuje obszar gminy Czerniejewo.

4. Zasady tworzenia i prowadzenia PSZOK wynikają z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 
27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania 
z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie 
gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi” 
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 22 września 2015 r., MIiR/H/2014-2020/28(1)10/2015) 
oraz Decyzji Komisji Europejskiej 2012/21/UE 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, przyznanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

II. Zakres obowiązku świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

1. Prowadzenie ewidencji przyjętych do PSZOK wyselekcjonowanych frakcji odpadów oraz wydawanie 
właścicielowi nieruchomości dostarczającemu odpad karty przyjęcia odpadu, zgodnej z obowiązującym 
wzorem.

2. Zapewnienie pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów, pojemników 
oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie funkcjonowania Punktu.

4. Szczegółowe zasady prowadzenia PSZOK określi Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

III. Rodzaj praw przyznawanych jednostce.

1. W ramach świadczonej usługi Referat Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska jest 
zobowiązany do przyjmowania, a następnie zagospodarowania odpadów objętych świadczeniem usług, w tym 
przekazania podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia z częstotliwością zapewniającą odpowiednie 
utrzymanie czystości i porządku na terenie funkcjonowania PSZOK. Zobowiązuje się jednostkę do 
zapobiegania przepełnieniu się pojemników.

2. W ramach realizacji zadania, selektywnie zebrane odpady komunalne zagospodarowane zostaną zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami, w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz ustawy o odpadach.

IV. Mechanizm rekompensaty oraz wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów 
rekompensat. Reguły dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.
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1. Rekompensata będzie właściwie rozliczona zgodnie z ustawą o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 
2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), „Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym 
w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi” (Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 22 września 2015 r., MIiR/H/2014-2020/28(1)10/2015) oraz Decyzją 
Komisji Europejskiej 2012/21/UE.

2. Wskazany poniżej mechanizm rekompensaty gwarantuje właściwe jej wyliczenie i zagwarantuje, że 
nie będzie występowała nadmierna rekompensata.

1) Wprowadza się następujące definicje:

a) Rekompensata całkowita – oznacza wszelkie przysporzenia uzyskane przez gminę w formie 
rekompensaty ustawowej, pozaumownej i innych przysporzeń;

b) Rekompensata ustawowa – oznacza wpłaty dokonywane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

c) Rekompensata pozaumowna – oznacza dotacje, subwencje dla Gminy Czerniejewo;

d) Inne przysporzenia – oznaczają poręczenia i gwarancje, preferencyjne oprocentowanie kredytów 
i pożyczek, umorzenia i ulgi podatkowe, dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek, odstąpienia od 
dochodzenia wierzytelności;

e) Rozsądny zysk – Gmina Czerniejewo oraz wykonujący w jej imieniu zadania z zakresu gospodarowania 
odpadami Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo jako podmiot publiczny nie prowadzi działalności w celu 
osiągnięcia zysku.

2) Za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym Gmina uprawniona jest do otrzymania 
rekompensaty ustawowej, w przypadku wystąpienia w skali roku ujemnej różnicy pomiędzy przychodami 
Gminy Czerniejewo z tytułu świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, powiększonymi o inne 
przysporzenia oraz rekompensatę pozaumowną, a kosztami poniesionymi przez Gminę w związku ze 
świadczeniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

3) Wprowadza się następujący mechanizm kalkulacji rekompensaty umownej:

Rus = Kuoig – Puoig – Ip – Rpum

pod warunkiem spełnienia zasady:

(Puoig + Ip – Rpum) – (Kuoig + RZ) < 0

gdzie:

Rus – rekompensata ustawowa,

Rpum – rekompensata pozaumowna,

Kuiog – koszty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie,

Puoig – przychody z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,

Ip – inne przysporzenia, w tym poręczenie i gwarancje, preferencyjne oprocentowanie kredytów 
i pożyczek, umorzenia i ulgi podatkowe, dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek, odstąpienia 
od dochodzenia wierzytelności,

RZ – rozsądny zysk.

4) Wartość rekompensaty ustawowej będzie korygowała wysokość stawki za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów ustalona w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Czerniejewo.

5) Termin i sposób rozliczenia rekompensaty umownej określi Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo po 
przedłożeniu Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo projektu ww. uchwały.

6) Wartość rekompensaty całkowitej w całym okresie przysporzenia nie może być nadmierna.

7) Dla celów wyliczenia rekompensaty całkowitej i rekompensaty ustawowej, a także dla zapewnienia 
przejrzystości stosunków finansowych prowadzona będzie odrębna ewidencja księgowa dotycząca usługi 
świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, w tym wszystkie nakłady i koszty poniesione w związku 
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z realizacją Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 
Czerniejewo”.

V. Poziom opłat za każdy rodzaj usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

1. Opłaty związane z działalnością Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czerniejewie 
ustalane będą na podstawie corocznych kalkulacji sporządzonych przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo – 
Referat Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska i przekazanych Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Czerniejewo.

2. Poziom opłat za każdy rodzaj usług związanych z działalnością Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Czerniejewie w ogólnym interesie gospodarczym regulować będą odrębne uchwały 
podejmowane przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo.

VI. Obowiązki wobec odbiorców usług w ogólnym interesie gospodarczym świadczonych przez Urząd 
Miasta i Gminy Czerniejewo oraz warunki korzystania z tych usług.

Jednym z celów działalności Gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań 
własnych gminy związanych z gospodarowaniem odpadami poprzez świadczenie usług publicznych 
w ramach zobowiązania do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, 
dlatego też:

1. Podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie i prowadzenie PSZOK jest Urząd Miasta i Gminy 
Czerniejewo – Referat Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie czynny w wyznaczone dni tygodnia.

3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Czerniejewo.

4. W PSZOK odpady gromadzone są selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 
PSZOK wyposażony jest w odpowiednią infrastrukturę niezbędną do gromadzenia poszczególnych rodzajów 
odpadów komunalnych.

5. Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, jako operator PSZOK w ramach swojej działalności świadczy usługi 
w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy, na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym 
i technicznym.

6. Gmina ma prawo do sprawowania kontroli nad działalnością PSZOK poprzez składane przez Urząd 
Miasta i Gminy Czerniejewo – Referat Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska 
sprawozdania, a także kontrole na miejscu oraz może okresowo przeprowadzać monitorowanie zadowolenia 
mieszkańców z działalności Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo – Referatu Infrastruktury, Zamówień 
Publicznych i Ochrony Środowiska w zakresie działalności PSZOK.

7. W przypadku nienależytego wykonywania zadań, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo w ramach 
sprawowania nadzoru stosuje sankcje w ramach przynależnych mu uprawnień.

8. Wszyscy mieszkańcy Gminy Czerniejewo mogą korzystać z PSZOK.

9. Warunkiem korzystania z PSZOK jest dokonywanie odpowiednich opłat i terminowe rozliczanie za 
świadczone usługi, zgodnie z określonymi i zatwierdzonymi stawkami opłat jakie obowiązują na terenie Gminy 
Czerniejewo.

10. Mieszkańcy Gminy Czerniejewo zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających 
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerniejewo.

11. Obowiązkowa jest na terenie Gminy selektywna zbiórka odpadów komunalnych, do której mieszkańcy 
muszą się dostosować i takie odpady mogą przekazać do PSZOK.

12. Mieszkańcy Gminy Czerniejewo mają prawo do składania reklamacji na usługi świadczone przez 
Zakład, w przypadku nienależytego wykonywania tych usług.

VII. Reguły dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.

1. Ocena czy rekompensata całkowita jest nadmierna będzie opierać się na analizie:

1) kosztów realizacji usługi wykonywanej w ogólnym interesie gospodarczym,

2) sprawdzeniu jej wielkości według wzoru zawartego w punkcie IV.2.3).
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2. W przypadku stwierdzenia przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo nadwyżki rekompensaty 
całkowitej, Gmina Czerniejewo przystąpi do opracowania korekt cen i opłat za świadczoną usługę w ogólnym 
interesie gospodarczym.
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