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Lista sprawdzająca Osoba dokonująca weryfikacji dokumentacji projektu przy użyciu listy sprawdzającej wypełnia tylko jedną jej cześć (I albo II albo III) w zależności od struktury instytucjonalnej projektu.

dotycząca spełnienia wymagań określonych
w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami Wytyczne zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Obowiązujące Wytyczne MRR oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne – obowiązujące.


Nazwa projektu: 

…………......................................................................................................................................................................................................................


I. Obowiązek świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami wykonywany przez jednostkę samorządu terytorialnego działającą za pośrednictwem zakładu budżetowego
Tak
Nie
Nie dotyczy
Uwagi
1. Czy w statucie zakładu budżetowego wskazano, że celem jego działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego związanych z gospodarowaniem odpadami Art. 7.  ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: […] wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
Art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:
	1)	zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych;
	2)	zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
a)	ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b)	wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c)	osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
	3)	zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców;
	4)	zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a)	do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b)	do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c)	do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r;
	5)	(4) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.
 poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej?




2. Czy w regulaminie albo innym akcie prawa wewnętrznego wydanym przez jednostkę samorządu terytorialnego określono zakres obowiązku świadczenia usług publicznych nałożonego na zakład budżetowy?
Jeśli tak, to czy ww. akt określa:




czas jego obowiązywania oraz zasięg terytorialny,




zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej,




określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi publicznej,




obowiązki zakładu budżetowego wobec odbiorców usług publicznych świadczonych przez zakład oraz zasady korzystania z tych usług.




wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat,




ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.




3. Czy zakład budżetowy spełnia łącznie dwie następujące przesłanki Łączne spełnienie dwóch przesłanek określonych w tym punkcie wiąże się z koniecznością indywidualnej notyfikacji dofinansowania projektu zgodnie z Wspólnotowymi ramami dotyczącymi pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz. Urz. UE C 297 z 29.11.2005 r.). Wówczas wypłata dofinansowania będzie mogła nastąpić po uzyskaniu aprobaty Komisji Europejskiej. 
:




a)	osiąga średni roczny obrót przed opodatkowaniem, uwzględniający całą działalność nie przekraczający 100 mln EUR  w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym powierzono im wykonywanie zadań z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i




b)	otrzymał albo otrzyma rekompensatę roczną z tytułu usług, o których mowa w lit a, nie przekraczającą 30 mln EUR .




4. Czy dofinansowanie z programu operacyjnego nie przekracza kwoty rekompensaty?




II. Obowiązek świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami wykonywany przez jednostkę samorządu terytorialnego działającą za pośrednictwem spółki komunalnej
Tak
Nie
Nie dotyczy
Uwagi
1. Czy w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o zawiązaniu spółki oraz w statucie spółki wskazano, że celem jej działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego związanych z gospodarowaniem odpadamiiii poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej?




2. Czy w uchwale organu stanowiącego, umowie albo statucie spółki albo w odpowiednim akcie wewnętrznym spółki (plan, regulamin itp.), uchwalonym przez zgromadzenie wspólników spółki komunalnej lub w umowie wykonawczej określono zakres obowiązku świadczenia usług przez spółkę?
Jeśli tak, to czy ww. akt określa:




czas jego obowiązywania oraz zasięg terytorialny




zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej,




określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi,




obowiązki spółki wobec odbiorców usług publicznych świadczonych przez spółkę oraz zasady korzystania z tych usług.




wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat,




ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.




3. Czy spółka spełnia łącznie dwie następujące przesłankiV:




a)	osiąga średni roczny obrót przed opodatkowaniem, uwzględniający całą działalność nie przekraczający 100 mln EUR  w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym powierzono im wykonywanie zadań z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i




b)	otrzymał albo otrzyma rekompensatę roczną z tytułu usług, o których mowa w lit a, nie przekraczającą 30 mln EUR .




4. Czy dofinansowanie z programu operacyjnego nie przekracza kwoty rekompensaty?




III. Obowiązek świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami powierzony przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsiębiorcy zewnętrznemu
Tak
Nie
Nie dotyczy
Uwagi
1. Czy w umowie zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego z przedsiębiorcą zewnętrznym wskazano, że jej celem jest powierzenie wykonywania zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z gospodarowaniem odpadamiiii poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej?




2. Czy w umowie zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego z przedsiębiorcą zewnętrznym określono zakres obowiązku świadczenia usług?
 Jeśli tak, to czy umowa określa:




	czas jej obowiązywania oraz zasięg terytorialny





	zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej,





	określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi,





	obowiązki przedsiębiorcy wobec odbiorców usług publicznych świadczonych przez spółkę oraz zasady korzystania z tych usług.





	wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat,





	ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.





3. Czy przedsiębiorca zewnętrzny spełnia łącznie dwie następujące przesłankiV:




a)	osiąga średni roczny obrót przed opodatkowaniem, uwzględniający całą działalność nie przekraczający 100 mln EUR  w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym powierzono im wykonywanie zadań z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i




b)	otrzymał albo otrzyma rekompensatę roczną z tytułu usług, o których mowa w lit a, nie przekraczającą 30 mln EUR .




4. Czy dofinansowanie z programu operacyjnego nie przekracza kwoty rekompensaty?







.........................................................................................
Weryfikacji dokonał (imię i nazwisko, stanowisko, data i podpis)



.........................................................................................
Zaakceptował (imię i nazwisko, stanowisko, data i podpis


