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Protokół z LIX Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 10 sierpnia 2020 r., o godz. 9:00 

w siedzibie Biura Związku, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, 

przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji, przeprowadzonej przy użyciu 

laptopa udostępnionego przez Biuro Związku  

Punkt 1 

Przedmiot: Otwarcie LIX posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” otworzył Pan Tomasz Zwoliński Przewodniczący 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, 

który przy użyciu w/w laptopa połączył się z przebywającymi poza siedzibą Związku pozostałymi 

członkami Zgromadzenia i zainicjował wideokonferencję. 

Do protokołu załączono: 

•Listę obecności (załącznik nr 1), 

•Zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2). 

W spotkaniu uczestniczyli: 

1. Pan Ziemowit Borowczak – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Dyrektor WGK Urzędu 

Miasta Poznania - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia 

przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

2. Pan Bartosz Guss – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 

- przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

3. Pan Piotr Husejko – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz 

Urzędu Miasta Poznania - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu 

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 
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4. Pan Henryk Kania – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

5. Pan Bogdan Kemnitz – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Wójt Gminy Kleszczewo - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji;  

6. Pan Krzysztof Krauze – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta i Gminy 

Pobiedziska - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

7. Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Dyrektora ds. 

realizacji umów, WGK Urząd Miasta Poznania - przebywająca poza siedzibą Związku, udział 

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

8. Pan Paweł Matuszak – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

9.  Pan Przemysław Polcyn – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

10. Pan Piotr Woszczyk – Członek Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki 

- przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

11. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Swarzędz - przebywający w Biurze ZM GOAP.  

 

W spotkaniu uczestniczyły osoby spoza Zgromadzenia Związku: 

1. Pan Andrzej Springer – Dyrektor Biura ZM GOAP; przebywający w Biurze ZM GOAP; 

2. Pani Katarzyna Stróżyk – Zastępca Dyrektora Biura ds. gospodarki odpadami i kontroli - 

przebywająca w Biurze ZM GOAP; 

3. Pan Robert Sowiński – Radca prawny ZM GOAP; przebywający w Biurze ZM GOAP; 
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4. Pan Wiesław Wojdyła – Zastępca Dyrektora Biura ds. opłat, obsługi klienta i komunikacji - 

przebywający w Biurze ZM GOAP; 

5. Pan Edward Starczewski – IT ZM GOAP - przebywający w Biurze ZM GOAP; 

6. Pani Monika Cichowicz – protokolantka - przebywająca w Biurze ZM GOAP.  

Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie: w/s przyjęcia porządku obrad: 

„za” – 11  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0 

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad. ( W związku z zaistniałym problemem technicznym Pan Krzysztof Krauze zagłosował 

ustnie za pomocą wideokonferencji.) 

Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LVIII Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

W związku z brakiem  uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie: w/s przyjęcia protokołu z LVIII/2019 posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP 

 „za” – 11  „przeciw” – 0  „wstrzymam się” – 1 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LVIII/2020 posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP. 

 

Punkt 4 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że ten temat był już wielokrotnie poruszany i rozstrzygnięcie, 

które ze strony Wojewody nastąpiło jest każdemu dobrze znane i w tej chwili dostosowuje się 

zapisy uchwały do zaleceń Wojewody.  

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy w przedstawionym temacie są jakieś pytania.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 5 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w sprawie: szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 „za” – 11  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 6 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania.  

Pan Ziemowit Borowczak poinformował, że jako Zarząd chcą przygotować na wrześniowe 

Posiedzenie Zgromadzenia  uchwałę powołującą jednostkę budżetową tak, jak Zgromadzenie 

zostało poinformowane wcześniej. Pan Borowczak powiedział, że jeżeli ktoś potrzebuje dalszych 
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konsultacji i wyjaśnień w tym temacie, Zarząd jest na to otwarty, natomiast wobec tego, że od 

ostatniego Zgromadzenia, po przedstawieniu prezentacji Zarządu nie było żadnych zapytań Zarząd 

chciałby być przygotowany na wrzesień. Pan Ziemowit Borowczak powiedział, że jeżeli ktoś ma 

uwagi odnośnie terminu to bardzo prosi o przekazanie ich do Zarządu. Pan Ziemowit Borowczak 

poprosił, że jeżeli w ramach tego zagadnienia pojawią się jakieś pytania, to należy je przesłać do 

Członków Zarządu.  

Pan Piotr Woszczyk powiedział, że wie, iż cmentarze otrzymały pismo od ZM GOAP dot. 

istotnych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i została w tym piśmie zawarta 

informacja, że w systemie będą uwzględniani właściciele nieruchomości niezamieszkanych tj. 

budynki użyteczności publicznej w rozumieniu paragrafu 3 punkt 6, budynek i lub obiekt 

komercyjny wyznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, sportowej i rozrywkowej, 

następnie budynek letniskowy i rodzinne ogródki działkowe. Pan Piotr Woszczyk zaznaczył, że do 

ww. katalogu nieruchomości nie włączono terenów cmentarnych, gdyż na tych terenach powstaje 

specjalna grupa odpadów tj, 20 02 – odpady z ogrodów i parków, a w tym z cmentarzy i w związku 

z powyższym właściciel nieruchomości organizując odbiór i zagospodarowanie odpadów jest 

zobowiązany podpisać stosowną umowę z podmiotem uprawnionym, gdyż Związek zgodnie z 

podjętą uchwałą nie jest zobowiązany do organizacji odbioru. Pan Piotr Woszczyk nadmienił, że 

w piśmie wskazuje się równocześnie, że ważnym jest, aby właściciel nieruchomości 

niezamieszkanej, który chce przystąpić do systemu organizowanego przez ZM GOAP 

zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów, czyli pisemnej zgody i deklaracji. Pan Piotr 

Woszczyk zapytał, jak to teraz jest, gdyż cmentarze nie rozumieją zapisów i czy to, że cmentarze 

nie są wymienione w katalogu oznacza, że nie mogą przystąpić do systemu. Pan Piotr Woszczyk 

nadmienił, że cmentarze w Obornikach chciałyby wyrazić zgodę na przystąpienie do systemu, a z 

tego pisma wynika, że nie mogą należeć do systemu. Pan Piotr Woszczyk dodał, że większość 

cmentarzy chciałaby złożyć deklarację, że chcą należeć do systemu, ale dowiadują się, że nie mogą. 

Pan Andrzej Springer powiedział, że ta sprawa była już wyjaśniana w momencie, kiedy 

podejmowaliśmy uchwałę o objęciem systemem nieruchomości niezamieszkanych i tam 

enumeratywnie wskazano, które zostają objęte, ponieważ nie można wykluczyć. Pan Dyrektor 

Springer dodał, że jeżeli chodzi o cmentarze, to nie wykluczono budynków, które mają charakter 

administracyjny i one są w systemie, natomiast nie są w systemie tereny, z których pochodzą 

odpady z gospodarki na cmentarzu tzw. parku cmentarnego. Pan Andrzej Springer wskazał, że 
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sposób gromadzenia odpadów z parków cmentarnych i ich skład nie pozwalają na przyjęcie 

odpadów o kodzie 20 03 01, czyli odpadów zmieszanych, który jest charakterystyczny dla 

wytwarzania w gospodarstwach domowych. Pan Andrzej Springer powiedział, że ten odpad nie 

może trafiać do spalarni, a natomiast nie jest gromadzony on selektywnie w żaden sposób, 

ponieważ oprócz kwiatów znajdują się tam folie i znicze. Pan Andrzej Springer wskazał, że nie 

jest to także tworzywo sztuczne, gdyż znajdują się tam bioodpady, a także nie jest to szkło, gdyż 

są one ze stearyną. Pan Andrzej Springer powiedział, że jest to typowy odpad, który powinien trafić 

do wyspecjalizowanych instalacji zajmujących się doczyszczaniem ich. Pan Andrzej Springer 

nadmienił, że w przesłanym piśmie Związek wskazuje, że dla tej części administracyjnej, jeżeli 

ktoś chce mieć pojemnik 120 l, żeby z biura cmentarza odbierać odpady, to żeby przystąpić do 

systemu musi złożyć oświadczenie o przystąpieniu i deklarację, natomiast w pozostałym zakresie, 

czyli tych dużych kontenerów, w których jest wszystko razem gromadzone, to nie jest to odpad, z 

którym można przyjść i złożyć deklarację. Pan Bartosz Guss podkreślił, że była to w pełni 

świadoma polityka Zarządu Związku. Pan Piotr Woszczyk powiedział, że jeżeli dobrze rozumie, 

to tereny cmentarne powinny same wybrać firmę i nie ma możliwości żeby firma, która w ramach 

odbioru na tym terenie świadczyła im usługę. Pan Andrzej Springer nadmienił, że jest możliwość, 

tylko w ramach odrębnej umowy. Pan Andrzej Springer powiedział, że odpad z gospodarowania 

na cmentarzach nie jest odpadem, który Związek jest w stanie zagospodarować i który nadaje się 

do zagospodarowania w ramach odbioru odpadów komunalnych. Pan Piotr Woszczyk zapytał, czy 

mogą złożyć dobrowolną deklarację o chęci przystąpienia. Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że 

tak, ale tylko w części dot. biur i administracji. Pan Piotr Woszczyk zapytał, jaką informację ma 

przekazać zainteresowanym, aby mogli rozwiązać kwestie cmentarzy, gdyż chcą podpisać umowy 

z firmą świadczącą usługę na danym terenie i czy mogą to zrobić. Pan Andrzej Springer 

poinformował, że oczywiście mogą podpisać umowy, a jeżeli firma ma wpis do RDR, to mogą 

podpisać zlecenie wywozu odpadów w ramach komercyjnej umowy. Pan Piotr Woszczyk zapytał, 

czy jeżeli cmentarze podpiszą umowę z komercyjną, to czy muszą zgłosić się do GOAP-u. Pan 

Andrzej Springer odpowiedział, że nie. Pan Andrzej Springer wskazał, że w indywidulanej 

rozmowie z Panem Woszczykiem dokładnie wyjaśni mu poruszony temat. Pan Piotr Woszczyk 

wyraził zgodę na indywidulane przedstawienie tematu.  

W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  
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Punkt 7 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LIX Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP 

Pan Tomasz Zwoliński  

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM GOAP 

 

Protokół sporządziła: 

Monika Cichowicz  


