
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu 

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. 

poz. 4555, z 2013 r. poz. 1701, 4609 i 4718, z 2015 r. poz. 4967 oraz z 2019 r. poz. 7142), po jej wpisaniu 

do Rejestru związków międzygminnych, wynikającą z uchwały nr LIII/272/2020 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: 

uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”: 

§ 1. Przyjmuje się i uchwala zmianę Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” o następującej treści: 

1. zmienia się § 5 i nadaje mu nowe następujące brzmienie: 

„1. Do zadań Związku należy wykonywanie zadań gminnych w zakresie gospodarki odpadami, 

wskazanych w ust. 3, wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 

1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

z wyłączeniem budowy lub utrzymania instalacji do przekształcania odpadów komunalnych, 

które pozostają wyłącznym zadaniem gmin – Uczestników Związków. 

2. W ramach działalności, Związek wykonuje zadania dotychczas wykonywane jako zadania własne 

Gmin. 

3. Do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie następujących zadań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie gmin: 

1) utworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin – Uczestników 

Związku, 

2) zapewnienie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – Uczestników Związku - 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 

3) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych 

podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
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4) zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

5) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do których 

zapewniono łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – Uczestników Związku, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej następujących odpadów komunalnych: wymienionych 

w pkt. 4, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

6) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

7) zapewnienie wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin – 

Uczestników Związku przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych lub tworzenie 

warunków do wykonywania tych prac poprzez współdziałanie z przedsiębiorcami, którzy podjęli 

działalność w zakresie gospodarowania odpadami, 

8) zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Związku, m.in. poprzez 

eksploatację instalacji do przekształcania odpadów komunalnych, 

9) udostępnianie na stronie internetowej, BIP Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji 

obejmujących zakres zadań wyżej wymienionych, a w szczególności wykonywanie obowiązków 

informacyjnych o: 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b) miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

c) adresach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku wraz ze 

wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania, 

d) miejscach i podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 

z gospodarstw domowych, 

e) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach 

rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone 

gospodarstwa rolne; 

10) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

11) opracowanie i uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku, w części dotyczącej 

przekazanych Związkowi przez gminy – Uczestników Związku zadań, na terenie gmin – 

Uczestników Związku. Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego na terenie gmin – 

Uczestników Związku, 

12) dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – Uczestników Związku 

do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

13) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

w tym organizacja przetargów i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu, a także 

zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezobowiązanych 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku, w przypadku 
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nie zawarcia przez nich umów na odbieranie odpadów komunalnych z gminną jednostką 

organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

wpisanego do rejestru działalności regulowanej, 

14) podejmowanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego na terenie gmin – Uczestników 

Związku, o podziale terenu gmin – Uczestników Związku na sektory, w celu organizacji odbierania 

odpadów komunalnych oraz wyznaczania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

15) dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za 

odbieranie odpadów, określanie stawek tych opłat określanie stawki opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

16) określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

17) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

18) określanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości, 

19) określanie wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

20) ustalanie przez organ wykonawczy w drodze decyzji administracyjnej wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości, a także 

w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, na podstawie powiadomienia przekazanego przez podmiot odbierający 

odpady komunalne o przyjęciu ich jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

21) określanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku, za 

usługę odbierania odpadów komunalnych, która wykonywana jest przez gminną jednostkę 

organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości , 

wpisanego do rejestru działalności regulowanej, 

22) określanie wyższych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku, za 

usługę, o której mowa w pkt 21, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, 

23) kontrolowanie przez organ wykonawczy posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych 

oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę, 

24) ustalanie przez organ wykonawczy w drodze decyzji obowiązku uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tych opłat z zastosowaniem stawek opłat 

podwyższonych, terminów ich uiszczania, sposobu i terminów udostępniania pojemników w celu ich 

opróżniania, lub worków w celu ich odebrania, w przypadku nie zawarcia przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie jest zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Związku, umów, o których mowa w pkt 23, 

25) określanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

26) określanie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 

27) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, 

28) sporządzanie sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością 

prowadzoną przez przedsiębiorców oraz nadzór nad sprawozdawczością podmiotów zbierających 

odpady komunalne, 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 5132



29) ciągły nadzór i kontrola obowiązków wykonania ustaw wymienionych w ust. 1 oraz uchwalonych 

aktów prawa miejscowego przez zobowiązane podmioty w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym 

w przypadkach niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków, w zakresie 

przejętych przez Związek zadań własnych gmin – Uczestników Związku”.. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” pozostają bez zmian. 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Łukasz Mikołajczyk 
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