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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zapewnienie utworzenia i prowadzenia PSZOK (punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) jest zadaniem własnym gminy. Gmina jest obowiązana
utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Koszty tworzenia i utrzymania PSZOK
pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gminy mogą tworzyć takie punkty
z wykorzystaniem wszelkich form dopuszczalnych w świetle przepisów ustawy o gospodarce
komunalnej. Powierzenie Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. B. Chrobrego 6, realizacji
zadania w zakresie prowadzenia PSZOK ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym
interesie gospodarczym. Za usługę w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki
odpadami może być uznana wyłącznie usługa, której świadczenia dany podmiot bez rekompensaty nie
podjąłby się w tym samym zakresie lub na tych samych warunkach. Świadczenie tej usługi przez
Hossa sp. z o.o. w Rybniku jest spójne z przedmiotem działalności tej spółki, określonym w umowie
spółki i wykonywane jest aktualnie poprzez prowadzenie PSZOK w Rybniku przy ul. Kolberga 67.
Hossa sp. z o.o. jest podmiotem ze 100% udziałem miasta Rybnika, od niego zależnym pod
względem gospodarczym i organizacyjnym (wyrok w sprawie Tragsa na gruncie dyrektyw
92/50/EWG, 93/36/EWG, 93/37/EWG(5), stwierdzający, że przedsiębiorstwo publiczne
działające jako własna jednostka wykonawcza i służba techniczna organów administracji
publicznej nie podlega regułom ustanowionym w tych dyrektywach jeżeli, po pierwsze, organy
administracji publicznej sprawują nad tym przedsiębiorstwem kontrole analogiczną do
kontroli, którą sprawują nad własnymi służbami, a po drugie, przedsiębiorstwo to wykonuje
zasadniczą część swojej działalności na rzecz tych organów). Przedmiotem działalności Hossa sp.
z o.o. w Rybniku jest w 87% wykonywanie zadań własnych Miasta Rybnika wyrażających się w:
prowadzeniu składowiska odpadów wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, hoteli Olimpia i Arena stanowiących własność miasta Rybnika, oraz
rekultywacji terenów zdegradowanych na potrzeby tworzenia strefy aktywności gospodarczej
na bazie hałdy pokopalnianej stanowiącej własność miasta Rybnika. Pozostałe przychody spółki
w wysokości 13% przychodów ogółem pochodzą z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi
z udziałem własności miasta Rybnika. Powyższe dane wynikają ze sprawozdania finansowego
spółki za rok 2019.
Jednocześnie mając na uwadze powyższe oraz brzmienie art. 6, w zw. z art. 12 i nast. ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 708), projekt niniejszej uchwały przekazano do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów i otrzymano pismo znak DMP-5.52.35.2020 z dnia 2 września 2020 r.

z pozytywną opinią.

