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Protokół z LI Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 16 grudnia 2019 r., o godz. 9:00 

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

 

Punkt 1 

Przedmiot: Otwarcie LI posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” otworzył Pan Tomasz Zwoliński Przewodniczący 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.  

Do protokołu załączono: 

•Listę obecności (załącznik nr 1), 

•Zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2). 

W spotkaniu uczestniczyli: 

1. Pan Paweł Adam – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Burmistrz Miasta i Gminy Buk, 

2. Pan Waldemar Biskupski – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza Gminy 

Kostrzyn, 

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

Miasta Poznania,  

4. Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radna Miasta 

Poznania,  

5. Pan Paweł Glaser – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Wójta Gminy Czerwonak, 

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

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

Urzędu Miasta Poznania, 

8. Pan Henryk Kania – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania, 
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9. Pan Bogdan Kemnitz – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Wójt Gminy Kleszczewo, 

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

Pobiedziska, 

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

realizacji umów, WGK Urząd Miasta Poznania, 

12. Pan Paweł Matuszak – Członek Zgromadzenia, radny Miasta Poznania, 

13. Pan Krzysztof Oczkowski – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza Miasta 

i Gminy Murowana Goślina, 

14. Pan Przemysław Polcyn – Członek Zgromadzenia, Radny Miasta Poznania, 

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

16. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz. 

W spotkaniu uczestniczyły osoby spoza Zgromadzenia Związku: 

1. Pan Andrzej Springer – Dyrektor Biura ZM GOAP; 

2. Pan Wiesław Wojdyła – Zastępca Dyrektora Biura ZM GOAP; 

3. Pani Anna Kubisz – Główna Księgowa ZM GOAP; 

4. Pani Magdalena Kostowiecka – Kierownik DO ZM GOAP; 

5. Pani Agnieszka Kania – Kierownik DOP ZM GOAP; 

6. Pani Anna Szajerka – Radca prawny ZM GOAP; 

7. Pani Katarzyna Stróżyk – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami ZM GOAP; 

8. Pan Mariusz Jarząbek – IT ZM GOAP; 

9. Pani Monika Cichowicz – protokolantka. 
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Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

Pan Tomasz Zwoliński nadmienił, że należy uzupełnić porządek obrad o punkty od 11A – 11D. 

Pan Przewodniczący Zgromadzenia wskazał, że dodatkowe punkty należy wprowadzić po 

11 punkcie.  

Pan Tomasz Zwoliński zaznaczył, że do porządku obrad należy dodać następujące punkty:  

Punkt 11.A Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 

2020. 

Punkt 11. B Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 

2020. 

Punkt 11. C Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących projektu uchwały 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 

Punkt 11. D Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących projektu uchwały 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. 

 

Pan Tomasz Zwoliński zwrócił się do Członków Zgromadzenia z pytaniem, czy zgłaszają 

uwagi do zmienionego porządku obrad.  
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Głosowanie: w/s przyjęcia zmienionego  porządku obrad:  

  „za” – 14  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0  

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad. 

Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z L Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

Pan Tomasz Zwoliński zwrócił się do Członków Zgromadzenia z pytaniem, czy zgłaszają 

uwagi do protokołu z L/19 posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.  

 

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

 „za” – 14  „przeciw” – 0  „wstrzymam się” – 0 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół L/2019 posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP. 

Punkt 4 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 

2020-2042 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie. 

Pani Anna Kubisz powiedziała, że projekt uchwały budżetowej został przyjęty przez Zarząd 

Związku w dniu 14 listopada br. Budżet GOAP-u na rok 2020 to dochody na poziomie 167 019 082 

zł, a wydatki to 173 348 965 zł. Pani Główna Księgowa zaznaczyła, że wynik budżetu to deficyt 

w kwocie - 6 329 883 zł, natomiast przychody budżetu w wysokości 6 329 883 zł pochodzą 

z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. Pani Anna Kubisz 

powiedziała, że projekt uchwały określa limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek w roku 2020 do 12 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu. 

Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2019 r. została 

wyrażona opinia pozytywna o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Pani Anna Kubisz 
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nadmieniła, że projekt uchwały zawiera upoważnienie dla Zarządu Związku do: dokonywania 

przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie 

wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz lokowania wolnych środków budżetowych 

na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, a także zaciągnięcia 

w 2020 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Związku w kwocie 

12 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu. Ponadto, Zarząd Związku samodzielnie może zaciągać zobowiązania w roku 

budżetowym 2020 do sumy 10 000 000 zł. Pani Anna Kubisz powiedziała, że plan dochodów na 

rok 2020 w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi wynosi 167 019 082, gdzie 

wpływ z opłat pobieranych przez jednostkę wynosi 164 993 062 zł. Następnie wpływy z tytułu 

grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 

91 020 zł, kolejno wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień to 685 000, następnie wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat to 450 000 dodatkowo wpływy z pozostałych odsetek to 100 000 zł a wpływy z tytułu kar 

i odszkodowań wynikających z umów to 700 000 zł. Pani Anna Kubisz powiedziała, że plan 

wydatków na 2020 rok dzieli się na działy tj. : 757, czyli obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do 

tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki oraz mieszczące się w paragrafie 8110 - odsetki od 

samorządowych papierów wartościowych w kwocie 66 000 zł, następnie dział 758 – czyli rożne 

rozliczenia a w tym rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000 oraz dział 900 – czyli gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, gdzie rozdział 90002 jest w kwocie 173 082 965. Pani Anna 

Kubisz przedstawiła wydatki działu 900 w rozdziale 90002 podając kwoty poszczególnych zadań. 

Pan Tomasz Zwoliński poprosił o omówienie głównych pozycji dot. budżetu, a w tym zwiększenia 

na poszczególnych rozdziałach, tak aby Członkowie Zgromadzenia mieli porównanie do 2019 

roku. Pani Główna Księgowa powiedziała, że odbiór i transport odpadów to niecałe 40% 

planowanego budżetu, natomiast zagospodarowanie to 48% budżetu, dodatkowo wydatki 

pozostałe to ponad 12% zakładanego budżetu, a planowana rezerwa to 0,12%. Pani Anna Kubisz 

zaznaczyła, że wydatki ogółem w 2020 roku są większe o 4 894 599 zł niż w 2019 roku, natomiast 

wydatki w §4300 są wyże w 2020 roku o 2 958 259 zł w porównaniu do roku 2019. Pani Anna 

Kubisz powiedziała, że wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do 2019 roku zwiększyły się 

w 2020 roku o 2 282 372 zł. Pani Główna Księgowa nadmieniła, że w porównaniu do roku 2019 
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w planie wydatków w roku 2020 w paragrafie 4300 planuje się wzrost w zadaniu – odbiór 

i transport odpadów o 5 937 824 zł co stanowi 9%, następnie stacjonarne i mobilne PSZOK-i 

stanowią 71% przy wzroście o 5 633 219 zł, kolejno zagospodarowanie odpadów zmieszanych 

zmniejszyło się prawie o 10%. Pani Anna Kubisz powiedziała, że zagospodarowanie odpadów 

ulegających biodegradacji zmniejszyło się o 26%, natomiast na działania edukacyjne, organizację 

wydarzeń, konkursów i promocję Związek chce przeznaczyć ponad 100% więcej środków niż 

w roku 2019. Pani Główna Księgowa wskazała, że w roku 2020 w porównaniu do 2019 jeżeli 

chodzi o: sprawy sporne, w tym sądowe nastąpi wzrost o 373 656 zł. Jeżeli chodzi o usługi 

pocztowe również nastąpi wzrost wykonania usługi w porównaniu do roku 2019, następnie usługi 

prawne wzrosną o 38%, a obsługa bankowa wzrośnie o 100%. Pani Anna Kubisz powiedziała, że 

plan wydatków w układzie zadaniowym to Związek posiada 4 główne zadania na 2020 roku i jest 

to: 1. gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 152 810 509 zł, następnie 2. obsługa 

właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w kwocie 1 055 104 zł, kolejno 3. informowanie, edukacja, propagowanie 

w kwocie 1 058 400 zł, a także 4. prezentacja, zarządzanie, administrowanie w kwocie 18 224 952 

zł. Pani Główna Księgowa powiedziała, że w prezentacji wskazano, jakie są podzadania 

wymieniowych wcześniej głównych 4 zadań. Pani Główna Księgowa powiedziała, że uchwałą 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2019 r. została wyrażona 

opinia pozytywna  

o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na 2020 rok.  

Pani Anna Kubisz powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2042 została 

przyjęta projektem uchwały Zarządu w dniu 14 listopada br. Pani Główna Księgowa zaznaczyła, 

że projekt uchwały zawiera upoważnienie dla Zarządu Związku do zaciągania zobowiązań: 

w związku z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały przedsięwzięć, 

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy, niestanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy 

o finansach publicznych, zawieranych na czas określony. Pani Anna Kubisz wymieniła nazwy oraz 

cele przedsięwzięć dot. zał. nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.  

Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska dołączyła do spotkania.  
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Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy są jakieś pytania do przedstawionego materiału. Pan Krzysztof 

Krauze powiedział, że jeżeli chodzi o zadanie 1, czyli odpady zmieszane i odpady bio ma pytanie 

dot. tego, czy można otrzymać założenia, gdyż zmniejszyły się koszty zagospodarowania odpadów 

zmieszanych o 4,3 mln zł i z czego to wynika i ile Związek przewidział odpadów do spalenia. Pan 

Krauze dodał, że również w pozycji bio zmieniły się koszty. Pan Krauze zapytał, czy związku 

z tym można prosić o podanie ilości, jakie Związek założył. Pan Ziemowit Borowczak 

odpowiedział, że ilości są szacowane na podstawie zawieranych umów w związku z czym odpadów 

bio jest 30 tys. ton, a w przypadku odpadów zmieszanych jest 206 tys. ton i takie właśnie ilości są 

zawarte w każdorazowym projekcie budżetu. Pan Krzysztof Krauze zapytał, skąd wynika różnica, 

jeżeli chodzi o WPF, gdzie ukazane było, że w roku 2021 do Spalarni jest już 65 mln zł. Pan 

Ziemowit Borowczak, że chodzi o cenę, gdyż cena jest podawana na rok następny i jest wliczona 

prognozowana cena średnia na rok następny i jest ona na rok 2020 niższa niż na rok 2019 dlatego 

jest zaplanowana niższa kwota, natomiast rok 2021, 2022, 2023 itd., wynikają z modelu 

finansowego, w związku z tym korekta nie jest teraz robiona tylko zostanie wykonana pod koniec 

roku 2020, kiedy będą znane ceny na rok 2021 i wtedy ta wartość na pewno ulegnie zmianie 

w zależności od tego, jaka będzie prognozowana cena na rok 2021. Pan Krzysztof Krauze zapytał, 

czy ma rozumieć, że jeżeli chodzi o odpady bio to w trakcie roku 2020 trzeba będzie zmienić 

budżet. Pan Borowczak odpowiedział, że tak, podkreślając, że Związek nie może zrobić innego 

założenia, ponieważ GOAP jest związany umowami i nie można zakładać, że będzie więcej 

odbierane niż zakładają podpisane umowy wieloletnie. Pan Andrzej Springer powiedział, 

że chciałby dodać, że w Związku z tym, że od września zmieni się sposób przystępowania do 

systemu Związku przez nieruchomości niezamieszkane, to na ten moment nikt nie potrafi 

oszacować, jaka część strumienia odpadów ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości 

niezamieszkałych trafi do systemu i będzie wymagała opłacenia z budżetu.  

Pan Paweł Adam dołączył do spotkania.  

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że założone dochody na zamieszkałe to 90 mln zł, a na 

niezamieszane – 32 mln zł i czy w związku z tym można poprosić o komentarz w tej sprawie. Pan 

Krzysztof Krauze zapytał, czy na rok 2020 założono stawkę, która obowiązuje obecnie, czy 

założono jakieś zmiany. Pan Andrzej Springer powiedział, że do końca sierpnia Związek zakłada, 

obecne stawki, ponieważ wszystkie nieruchomości niezamieszkane pozostają w systemie Związku. 

Pan Dyrektor Springer powiedział, że cztery ostatnie miesiące są policzone tak, jakby Związek nie 
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miał przychodu z nieruchomości niezamieszanych, czyli od września są policzone jako 0 zł. Pan 

Dyrektor Springer zaznaczył, że oczywistym jest, że to będzie ewaluowało, jednak będzie można 

dopiero o tym mówić, jak będzie wiadomo, ile nieruchomości przystąpi do systemu. Pan Andrzej 

Springer nadmienił, że rozmawiał z Panem Ziemowitem Borowczakiem, że im później zostanie 

podjęta uchwała dot. stawki, tym większą stawkę będzie można wynegocjować dla Związku, 

dlatego, że będzie ogłoszony nowy dochód rozporządzalny  za bieżący rok komunikatem GUS-u. 

Pan Andrzej Springer dodał, że dzięki nowej stawce rozporządzalnej będzie można przyjąć wyższy 

dochód.  

Pan Piotr Husejko powiedział, że ma pytanie dot. funduszu płac tzn. czy w Związku występuje 

problem wynagrodzenia minimalnego oraz czy są zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń. 

Pani Anna Kubisz odpowiedziała, że jest zaplanowane podwyższenie wynagrodzenia o 5% oraz 

zaplanowane jest ponad 20 etatów więcej w porównaniu do bieżącego stanu zatrudnienia. Pan Piotr 

Husejko zapytał, czy w ramach środków znajdą się osoby, które nie będą spełniać kryterium 

minimalnego wynagrodzenia. Pan Andrzej Springer odpowiedział, że nie.  

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

Punkt 5 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uchwalenia budżetu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok, opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat możliwości sfinansowania deficytu budżetu ZM GOAP 

na 2020 rok oraz o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie planu finansowego na 2020 rok.  

Temat został omówiony w punkcie 4.  

Punkt 6 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 

2020-2042.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 
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Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na lata 2020-2042. 

 „za” – 16  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 7 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uchwalenia budżetu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok.  

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie: uchwalenia budżetu 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok.  

 „za” – 16  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 8 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie: określenia warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Pani Agnieszka Kania powiedziała, że Członkom Zgromadzenia został przedstawiony projekt 

uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Pani Kierownik Kania nadmieniła, że Rada Gminy tutaj odpowiednio 

Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę w sprawie wzoru deklaracji oraz uchwałę w sprawie 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej. Pani Agnieszka 

Kania zaznaczyła, że w dniu 10 grudnia 2019 roku Zarząd Związku podjął uchwałę 

w przedmiotowej sprawie. Odpowiednio jest to dostosowanie do uchwały w sprawie: wzoru 

deklaracji. Pani Kierownik Kania powiedziała, że ta uchwała wprowadza zasadę, że właściciel 

nieruchomości może składać ową deklarację w formacie danych pdf lub jpg zgodnie 

z załącznikiem tej uchwały. Deklaracja jest przesyłana za pomocą platformy ePuap i musi być 
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podpisana podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym. 

Pani Agnieszka Kania powiedziała, że w stosunku do poprzednich uchwał podejmowanych 

odnośnie wzorów deklaracji to różnica polega na tym, że Związek chce dopuścić do obiegu, że 

właściciel nieruchomości w uproszczonej wersji będzie mógł składać tę deklarację przez ePuap 

w postaci załącznika pdf lub jpg. Pani Agnieszka Kania dodała, że pdf aktywny znajduje się na 

stronie Związku i zaraz po podjęciu uchwały i opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym 

zostanie umieszczony. Pani Agnieszka Kania zaznaczyła, że formularz może zostać pobrany przez 

każdego właściciela nieruchomości i można go załączyć na ePUPAP podpisując stosownym 

podpisem. Pani Agnieszka Kania nadmieniła, że uprzednio była stosowana zasada, że Związek 

publikował poprzez Ministerstwo specjalny druk, którego koszty utworzenia wyniosłyby na dzień 

dzisiejszy około 12 tys. zł wraz z załącznikami, po pierwsze jest to duży koszt, a po drugie termin 

oczekiwania sprowadzał się do ok. 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały i właściciele 

nieruchomości zgłaszają, że mają przez ten okres problem ze składaniem deklaracji, stąd ta 

uproszczona wersja. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że niestety należy zauważyć, że podjęcie 

tej uchwały jest z zastrzeżeniem, że istnieje prawdopodobieństwo, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa zwróci uwagę na fakt, iż Związek nie będzie publikował wzoru zgodnie 

z Ministerstwem i powstaje takie ryzyko, jednak patrząc na koszty tej deklaracji oraz że minimum 

dwa razy do roku zostaje zmieniony druk deklaracji, a także doliczając komfort mieszkańców, 

to ryzyko jest godne podjęcia.  

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy są jakieś pytanie do przedstawionego materiału.  

Punkt 9 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: określenia warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie: uchwalenia budżetu 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok.  

 „za” – 16  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  
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Punkt 10 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana 

Mieszko Stelmacha za reklamację.  

Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska powiedziała, że jest to sprawa z lutego br. dot. tego, że do 

Związku wpłynęły reklamacje od Pana Mieszko Stelmacha w sprawie braku odbioru choinki. Pani 

Kierownik Jauksz-Zalewska zaznaczyła, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, 

że przedmiotową skargę należy potraktować jako reklamację i w związku z tym została podjęta 

przedmiotowa uchwała. Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska dodała, że skarga została skierowana do 

zgromadzenia, ponieważ wpłynęła ona również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, który przekazał skargę do Biura Rady Miasta Poznania, jako skargę na brak nadzoru 

Związku Międzygminnego nad Wykonawcą. Pani Kierownik Jauksz-Zalewska zaznaczyła, 

że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przedstawieniu wszystkich wyjaśnień przez Biuro 

Związku uznała, że jest to reklamacja i stąd też prośba o podjęcie przedstawionej uchwały przez 

Zgromadzenie. Pani Jauksz-Zalewska nadmieniła, że choinka została odebrana oraz że Biuro 

Związku dołożyło wszelkich starań w rozwiązaniu tej sprawy. Pani Jauksz-Zalewska dodała, 

że Wykonawca został obciążony karą w wysokości 280 zł za brak odbioru choinki.  

W związki z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 11 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana 

Mieszko Stelmacha za reklamację.  

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie:  

 „za” – 16  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 11A 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 
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Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 

2020. 

Pan Henryk Kania przedstawił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 

2020. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaznaczył, że do projektu uchwały został załączony 

zał. nr 1 stanowiący plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. Plan pracy Komisji Rewizyjnej 

na rok 2020 został przedłożony Członkom Zgromadzenia.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 11B 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 

2020. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie: zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na rok 2020. 

 „za” – 16  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 11C 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących projektu uchwały 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. 

Pan Andrzej Springer zaznaczył, że w tym przypadku Związek mówi o konsultacjach dotyczących 

uchwały o szczegółowym sposobie, a nie o regulaminie, dlatego że konsultacje w/s regulaminu są 

obligatoryjne. Pan Dyrektor Springer wskazał, że w materiałach jest przedstawiona uchwała 

Zarządu, gdzie został przyjęty projekt regulaminu, który będzie podlegał konsultacji. Pan Andrzej 
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Springer powiedział, że regulamin jest obligatoryjny i nie podlega w tym zakresie uchwalaniu 

przez Zgromadzenie. Pan Andrzej Springer poinformował, że pod obrady Zgromadzenia poddaje 

się tylko konsultacje uchwały o szczegółowym.  

Pani Anna Szajerka powiedziała, że regulamin utrzymania czystości i porządku podlega tylko pod 

inicjatywę Zarządu, natomiast jeżeli chodzi o uchwałę o szczegółowym to w tym przypadku 

konieczna jest decyzja Zgromadzenia.  

Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, że postara się przedłożyć główne założenia aktów prawa 

miejscowego, które zostały przyjęte przez Zarząd Związku. Pani Stróżyk dodała, że chodzi 

o uchwałę ws przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości oraz uchwałę o szczegółowym 

oraz że są to załączniki do przyjętej uchwały dot. konsultacji społecznych. Pani Kierownik Stróżyk 

wskazała, że jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę, to konsultacje będą prowadzone od dnia 

dzisiejszego do dnia 31 stycznia 2020 roku. Pani Katarzyna Stróżyk dodała, że w dniu 20 grudnia 

2019 roku została zaplanowana debata ze Wspólnotami i Spółdzielniami oraz dodatkowo spotkanie 

z nieruchomościami niezamieszkanymi. Pani Stróżyk powiedziała, że ponadto został utworzony 

dodatkowy adres mailowy, na który mieszkańcy i zarządcy nieruchomości lub inne zainteresowane 

organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi. Związek dodatkowo planuje wysłać do wszystkich gmin, 

ROD-ów, Zarządców projekty regulaminów, żeby wszyscy się z nimi zaznajomili a później, żeby 

można było odbywać w tym zakresie spotkania. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, że jeżeli 

chodzi o regulamin utrzymania czystości i porządku i uchwalę szczegółową, to dla przypomnienia 

wynika to z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, na podstawie nowelizacji, która była przyjęta 19 lipca Rada Gminy czyli 

Zgromadzenie ma 12 miesięcy na przyjęcie tej uchwały. Pani Stróżyk powiedziała, że uchwała 

doprecyzowuje zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, a przede wszystkim 

te zmiany, które były Członkom Zgromadzenia prezentowane wynikające z nowelizacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tj. obligatoryjna selektywna zbiórka, kwestia 

kompostowania odpadów w kompostownikach przydomowych w zabudowie jednorodzinnej, 

dodatkowo wskazuje się minimalne częstotliwości do art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, że dodatkowo uchwała o szczegółowym sposobie 

zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku rada gminy określa w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa właśnie tę uchwałę i również w nawiązaniu do art. 9 ust. 1 ustawy 

z dnia, która zmienia przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie trzeba to zrobić 
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w terminie 12 miesięcy. Pani Kierownik Stróżyk powiedziała, że jeżeli chodzi o główne założenia, 

to przede wszystkim wprowadza się obowiązek obligatoryjnej zbiórki selektywnej na podstawie 

art. 5 ust 1, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

na podstawie art. 3 ust. 2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki 

niezbędne do ich utrzymania warunki i przez to w art. 6 k ust. 3 zapisuje się, że Rada gminy określi 

stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Pani Stróżyk podkreśliła, że nie będzie możliwości zadeklarowania nieselektywnego zbierania 

odpadów. Pani Kierownik Stróżyk powiedziała, że właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady będą mogli uzyskać 

zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wynika to z art. 6k ust. 

4a, gdzie Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi i to będzie odrębna uchwała, gdyż to nie wynika z regulaminu, gdyż 

w regulaminie Związek daje zarys, jakie są warunki kompostowania oraz ogólne informacje na 

temat kompostowania w zabudowie jednorodzinnej. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, że jeżeli 

o nowelizację, to PSZOK-i będą przyjmować odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych, które powstają w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, a wynika to z art. 

4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Pani Katarzyna Stróżyk wskazała, że art. 6c ust. 

2c mówi, że przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do systemu poprzez złożenie 

określonego oświadczenia w formie pisemnej. Pani Kierownik Stróżyk zaznaczyła, 

że najważniejsze zmiany w projektach zostaną przedstawione za pomocą porównania projektu 

obowiązującego oraz projektu zakładanego. Jeżeli chodzi o projekt zakładany, który został 

przesłany do Członków Zgromadzenia, to w tym wypadku Związek zakłada wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki lub worki dla nieruchomości zamieszkanych w zabudowie 

jednorodzinnej Związek zgodnie z przedstawionym projektem uchwały o szczegółowym sposobie 

będzie wyposażał nieruchomości w pojemniki do odpadów zmieszanych oraz worki do 

selektywnej zbiórki odpadów, a pojemniki do bioodpadów pozostają w gestii właścicieli 

nieruchomości. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, że jeżeli chodzi o nieruchomości 
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zamieszkane w zabudowie wielorodzinnej, to sytuacja jest tożsama z wyjątkiem, że dostarczamy 

pojemniki do selektywnej zbiórki, a jeżeli chodzi o nieruchomości mieszane, to w części 

zamieszkanej i niezamieszkanej Związek będzie odpowiedzialny za wyposażenie nieruchomości 

w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz selektywnych zgodnie ze złożoną 

deklaracją. Pani Katarzyna Stróżyk dodała, że jeżeli chodzi o tereny rekreacyjne i niezamieszkane, 

to Związek będzie odpowiedzialny tylko i wyłącznie za wyposażenie tych nieruchomości w worki 

do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, czyli Związek nie wyposaża wg założeń 

regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały o szczegółowym w pojemniki na odpady 

tych właśnie nieruchomości. Pani Kierownik Stróżyk powiedziała, że Związek nadal zapewnia 

mycie pojemników raz w roku, Związek wyposaża pojemniki w transpondery, naklejki oraz 

odpowiednie oznakowanie, dodatkowo Związek zabezpiecza nieruchomości w worki do 

gromadzenia odpadów selektywnych, a chodzi o nieruchomości zamieszkane. Pani Katarzyna 

Stróżyk powiedziała, że jeżeli chodzi o kwestie realizacji usługi przez odbiorcę odpadów, to jeżeli 

właściciel chce się włączyć do systemu Związku powinien zgodnie z przyjętym projektem uchwały 

wyposażyć nieruchomości niezamieszkane w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych 

oraz odpadów zbieranych selektywnie oraz w prasokontenery. Pani Katarzyna Stróżyk 

powiedziała, że jeżeli chodzi o nieruchomości mieszane, to mieszkaniec zgodnie z poprzednią 

wersją regulaminu musi wyposażyć nieruchomości w pojemniki do zbiórki bioodpadów. Pani 

Kierownik Stróżyk powiedziała, że kolejną kwestią, która została wprowadzona do regulaminu 

utrzymania czystości i porządku są wymagania dot. miejsca gromadzenia odpadów i jeżeli chodzi 

o obowiązujące akty to jest zapisane, że właściciel nieruchomości zapewnia na jej terenie miejsce 

gromadzenia odpadów przystosowane do liczby i typów pojemników, natomiast w nowelizacji 

znalazły się zapisy tj. ust. 2 i 3 dot. tego, że właściciel nieruchomości zapewnia na jej terenie 

miejsce przystosowane do liczby i typów pojemników do obsługi nieruchomości, a także, 

że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania miejsca gromadzenia odpadów 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. Pani Katarzyna Stróżyk wskazała, że 

dodatkowo zamieszczono w projekcie regulaminu kwestie oznakowania miejsca gromadzenia 

odpadów i była to kwestia już sygnalizowana Członkom Zgromadzenia dot. oznakowania na 

terenie zabudowy wielorodzinnej, aby mieszkańcy tej zabudowy wiedzieli, jakie MGO jest dla nich 

przeznaczone. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, że kolejną kwestią jest obowiązkowa 

selektywna zbiórka odpadów, czyli wymagania dot. zbierania odpadów. Pani Stróżyk dodała, że 
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jest to zmiana w związku z nowelizacją ustawy, gdzie nie ma już zbierania fakultatywnego, tylko 

obligatoryjne, czyli właściciele nieruchomości zapewniają selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. Pani Kierownik Stróżyk 

nadmieniła, że Związek dodał również zapisy dot. odpadów iniekcyjnych, czyli to co będzie 

zbierane na PSZOK. Pani Kierownik Stróżyk powiedziała, że jeżeli chodzi o inne wymagania 

związane z selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych, tj. § 6 regulaminu jest to głównie 

kwestia umieszczania odpadów opakowaniowych opróżnionych oraz kwestii tego, że odpady 

opakowaniowe nie wymagają mycia, gdyż są one doczyszczane w Instalacji. Pani Katarzyna 

Stróżyk wskazała, że dodatkowo w ust. 5 uregulowano kwestie zakazu gromadzenia bioodpadów 

w workach z tworzyw sztucznych, czyli wprowadzono kwestie możliwości umieszczania tych 

odpadów w workach biodegradowalnych albo kompostowalnych bądź papierowych. Pani 

Kierownik Stróżyk powiedziała, że kolejna zmiana dot. kwestii zbierania odpadów 

wystawkowych, które do tej pory nazywano problemowymi i mowa tu o odpadach 

wielkogabarytowych, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o oponach i w tym 

zakresie Związek proponuje zmianę nazwy, gdzie zmienia się nazwę z odpadów problemowych na 

wystawkowe z uwagi na fakt, że wiele mieszkańców nie wie, jakie są to odpady. Pani Stróżyk 

dodała, że nazewnictwo przyjęło się w innych miastach Polski więc Związek uważa, że zmiana jest 

zasadna. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, że rozszerzono zakres dot. tego, co można 

zakwalifikować do odpadów wystawkowych, bo jest to również np. armatura i ceramika 

łazienkowa, czyli te wszystkie odpady, które pozostawały po odbiorze Wykonawcy i dzięki 

rozszerzonemu zakresowi odpady nie będą zalegały w miejscach gromadzenia odpadów i na pewno 

ta zmiana ucieszy Spółdzielców i Wspólnoty. Pani Kierownik Stróżyk powiedziała, że dodatkowo 

Związek proponuje zwiększenie częstotliwości. Pani Stróżyk wskazała, że Związek dodał skupy 

surowców wtórnych do uchwały szczegółowej, natomiast w regulaminie powstało nazewnictwo, 

a chodzi o włączenie tych punktów do systemu Związku, żeby mieszkańcy wiedzieli, że mogą 

przekazywać odpady surowcowe do tych punktów. Pani Katarzyna Stróżyk wskazała, 

że oznakowanie pojemników jest zbieżne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

selektywnego zbierania odpadów, gdzie chodzi o to, że do lipca 2022 roku właściciele 

nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia w pojemniki w danym kolorze. Pani Stróżyk 

dodała, że na tę chwilę wiele pojemników nie jest dostosowanych do tego wymogu, więc Związek 

jasno określa, że żeby zbiórka odpadów komunalnych była prowadzona w pojemnikach 
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posiadających korpus i/lub wieko pojemnika w kolorze dedykowanym dla selektywnej zbiórki 

odpadów do dnia 30 czerwca 2022 roku. Pani Stróżyk powiedziała, że Związek dodał również 

zapis dot. pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych, który zgodnie z uchwałą wchodzi 

w życie od 1 lipca 2022 roku, a chodzi o to, żeby do zbiórki odpadów zmieszanych nie używać 

pojemników dedykowanych do selektywnej zbiórki odpadów, bo może to rodzić konsekwencje 

nieselektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców. Pani Katarzyna Stróżyk wskazała, 

że kolejną kwestią jest uregulowanie wymagań dot. gromadzenia bioodpadów, czyli bioodpady 

należy wrzucać luzem lub w workach biodegradowalnych. Pani Kierownik Stróżyk dodała, 

że doprecyzowano również wymagania dot. gromadzenia odpadów do wymagań ministerialnych, 

które są na stronie Ministerstwa Środowiska. Dodano niektóre rodzaje odpadów i doprecyzowano 

katalog, czego nie powinno gdzie się wrzucać. Pani Katarzyna Stróżyk wskazała, że dodatkowo 

doprecyzowano również zakres tego, jakie odpady należy kierować do PSZOK, czyli w tym 

przypadku odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym , dodano także oleje i tłuszcze 

jadalne, czyli rozszerzono zakres odpadów oddawanych do PSZOK. Pani Katarzyna Stróżyk 

powiedziała, że jeżeli chodzi o dostosowanie do planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego, to każdy regulamin utrzymania czystości i porządku musi być zgodnie z ustawą 

dostosowany w terminie 6 miesięcy i przez to, że jest to projekt i będzie on konsultowany Związek 

wpisał te założenia aktualnego projektu planu gospodarki odpadami, gdyż Związek podejrzewa 

że uchwała zostanie przyjęta przez Zarząd Województwa. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, 

że jeżeli chodzi o nieruchomości zamieszkane, to w przypadku odbioru odpadów jest wskazane 

w obowiązujących aktach prawa miejscowego żeby system zbiórki odpadów selektywnych 

odbywał się nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, natomiast Związek zaproponował zmianę 

w przedstawionym projekcie, że w zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów selektywnych 

mając na uwadze konieczność spełnienia poziomów oraz odpowiednią jakość odpadów będzie 

odbywała się w systemie workowym nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Pani Kierownik Stróżyk 

powiedziała, że tożsama zmiana następuje w przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie 

w mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich będą mieli zwiększoną 

częstotliwość odbioru odpadów w systemie pojemnikowym nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu 

dla odpadów selektywnych oraz dla szkła nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Pani Katarzyna 

Stróżyk nadmieniła, że jeżeli chodzi o gromadzenie odpadów komunalnych: papier, metale, 

tworzywa sztuczne to w tym zakresie ze względu na fakt, że ustawa o utrzymaniu czystości 
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i porządku mówi o tym, że można wskazać minimalne pojemności pojemników, to dostosowano 

tę kwestię do projektu regulaminu i wskazano minimalne pojemności 120-3 tys. litrów oraz 

dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach 

podziemnych od 1300 do 5 tys. litrów i to jest obowiązujące, natomiast, że w projekcie aktów 

prawa miejscowego Związek przewiduje pojemności pojemników półpodziemnych – 1300 litrów 

oraz minimalną pojemność zwykłego pojemnika 120 litrów. Pani Stróżyk powiedziała, że za 

zgodną Związku w przypadku odpadów zmieszanych, bo nie wszystkie nieruchomości da się 

wyposażyć w pojemniki, a szczególnie w zwartej zabudowie, gdzie nie ma miejsca na ustawienie 

pojemników, to w takiej sytuacji Związek dopuszcza zbieranie odpadów w workach. Pani 

Katarzyna Stróżyk zaznaczyła, że kolejną kwestią jest zbiorka bioodpadów, gdzie nie ma 

możliwości limitowania tych odpadów z uwagi na art. 6r ust. 3b ustawy, czyli traktuje się 

bioodpady jako jedną grupę i nie ma już rozróżniania na odpady zielone i odpady ulegające 

biodegradacji, a mowa jest już tylko o bioodpadach. W zabudowie jednorodzinnej zbiórka 

bioodpadów odbywa się w systemie pojemnikowym nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu 

w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 

grudnia do marca. W zabudowie wielorodzinnej w systemie pojemnikowym nie rzadziej niż jeden 

raz w tygodniu. Pani Katarzyna Stróżyk dodała, że gromadzenie bioodpadów w zabudowie 

zamieszkanej na terenie nieruchomości jednorodzinnych jest możliwe tylko i wyłącznie 

w pojemnikach dwukołowych o pojemności minimalnej 120 litrów, natomiast jeżeli chodzi 

o zabudowę wielorodzinną, to są to pojemniki o pojemności minimalnej 120 litrów bądź pojemniki 

podziemne lub półpodziemne o minimalnej pojemności 300 litrów. Pani Katarzyna Stróżyk 

zaznaczyła, że jest to dostosowane do postulatów Spółdzielców z uwagi na fakt, że na ternach 

Spółdzielni montowane są również pojemniki półpodziemne lub podziemne o mniejszej 

pojemności. Pani Kierownik Stróżyk powiedziała, że jeżeli chodzi o kompostowanie bioodpadów 

to w nowym brzmieniu regulaminu wskazano, że właściciele nieruchomości zamieszkanych 

w zabudowie jednorodzinnej mogą korzystać z kompostownika przydomowego w przypadku 

posiadania kompostownika i prawidłowego kompostowania w nim bioodpadów Związek może 

zwolnić w całości z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia tych 

odpadów. Pani Katarzyna Stróżyk wskazała, że nadmiar odpadów mieszkaniec może przekazać do 

PSZOK bądź do odbiorcy, czyli Wykonawcy, po wcześniejszym zgłoszeniu tej informacji do ZM 

GOAP. Pani Stróżyk nadmieniła, ze dodatkowo w regulaminie utrzymania czystości i porządku 
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w załączniku nr 2 wskazane zostały szczegółowe wymagania dot. kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, 

że jeżeli chodzi o odbiór odpadów wystawkowych to dostosowano częstotliwość odbioru do 

realizowanych trasówek przez Wykonawców, czyli nie ma odbioru raz w miesiącu, tylko raz na 

cztery tygodnie, bo i tak w ten sposób Wykonawcy realizują trasówki. Pani Kierownik Stróżyk 

wskazała, że w regulaminie ujęto, że w przypadku zmiany lokalizacji wystawienia odpadów 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przekazania takiej informacji do Związku 

w terminie 14 dni przed planowanym odbiorem odpadów. Pani Katarzyna Stróżyk nadmieniła, 

że jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkane, to Związek ma na uwadze placówki oświatowe, 

centra handlowe, szpitale, rodzinne ogrody działkowe i w przypadku obowiązujących aktów odbiór 

odpadów w sposób selektywny z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne – odbywa się nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. W projekcie 

aktów prawa miejscowego została zaproponowana zwiększona częstotliwość nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie dla odpadów selektywnych tj. papier, tworzywa sztuczne i metale, a dla odpadów 

szklanych nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, ze jeżeli 

chodzi o gromadzenie odpadów komunalnych, to odpady komunalne zbierane w sposób 

selektywny należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 litrów lub 

pojemnikach podziemnych i półpodziemnych o pojemności minimalnej 1300 litrów bądź też 

w workach, bo nieruchomości niezamieszkane będą mogły deklarować także system workowy. 

Pani Kierownik Stróżyk wskazała, że jeżeli chodzi o odbiór bioodpadów, to projekty aktów prawa 

miejscowego zakładają brak możliwości limitowania i w tym zakresie zrezygnowano z 2200 litrów 

na miesiąc i zaproponowano, że odbiór bioodpadów będzie odbywał się z terenu nieruchomości 

niezamieszkanych w systemie pojemnikowych nie rzadziej niż jeden raz na tydzień przez cały rok. 

Pani Stróżyk powiedziała, że gromadzenie bioodpadów w przypadku terenów niezamieszkanych 

będzie w pojemnikach 120 litrów lub w pojemnikach podziemnych o minimalnej pojemności 1300 

litrów. Związek doprecyzował również zapis, że odbiór bioodpadów odbywa się także 

w pojemnikach typu kontener. Pani Katarzyna Stróżyk zaznaczyła, że jeżeli chodzi o rodzaje 

i minimalną pojemność na odpady komunalne to w tej kwestii doprecyzowano określone wskaźniki 

na podstawie danych posiadanych w ZM GOAP przygotowanych przez Dział Obsługi Klienta 

i Kontroli i na podstawie rzeczywistych odbiorów realizowanych na tych nieruchomościach. 
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Zostały zaproponowane nowe wskaźniki dla poszczególnych rodzajów zabudowy, dla 

poszczególnych typów nieruchomości i w tym przypadku to zostało dostosowane do aktualnie 

istniejących odbiorów. Pani Stróżyk powiedziała, że jeżeli chodzi o nieruchomości rekreacyjne, 

to również wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania częstotliwości odbioru odpadów 

selektywnych i zaproponowano zwiększenie częstotliwości tak, jak w przypadku nieruchomości 

zamieszkanych i niezamieszkanych, gdzie odpady szklane są odbierane nie rzadziej niż raz na 

cztery tygodnie, a odbiór bioodpadów następuje nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przy 

uwzględnieniu danych złożonych w deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Pani Katarzyna 

Stróżyk powiedziała, że bioodpady na terenie nieruchomości rekreacyjnych gromadzi się 

w pojemnikach dwukołowych o pojemności minimalnej 120 litrów.  

Pan Zwoliński zapytał, czy istnieje możliwość, aby przedstawiona prezentacja została przesłana do 

Członków Zgromadzenia. Pani Katarzyna Stróżyk odpowiedziała, że prezentacja zostanie wysłana.  

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy są jakieś pytania do przedstawionego materiału.  

Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy uchwała w sprawie szczegółowego sposobu oraz uchwała 

w sprawie regulaminu to dwie odrębne sprawy. Dodatkowo Pan Krauze zapytał, czy przygotowany 

materiał będzie podlegał dopiero konsultacji. Pani Katarzyna Stróżyk odpowiedziała, że dopiero 

po zebraniu sugestii mieszkańców oraz wprowadzeniu ich do aktów prawa miejscowego nastąpi 

przyjęcie uchwał w omawianym temacie. Pan Krzysztof Krauze wskazał, że Pani Kierownik 

Stróżyk przedstawiła, że Związek przechodzi z 60 litrów na mieszkańca na 120 litrów. Pani 

Katarzyna Stróżyk odpowiedziała, że stało się tak ze względu na fakt, że dołączono również 

selektywną zbiórkę. Pan Krzysztof Krauze powiedział, że kwestia kompostowania odpadów jest 

zgodna z nową ustawą i Związek nie chce od mieszkańca, który będzie sam kompostował opłat, 

jednak Związek wskazuje, że warunkiem jest posiadanie kompostownika oraz odpowiednie 

kompostowanie. Pan Krzysztof Krauze wskazał, że Związek powinien jednak myśleć o tym, 

co mieszkaniec zrobi z tymi odpadami, bo Związek zwolni mieszkańca, następnie pisze, 

że mieszkaniec może kupić sobie pojemnik i potem powiadomi Związek i może sobie odbierać, 

ale nie będzie za to płacił, bo przecież dostanie ulgę. Pan Krauze powiedział, że jego zdaniem, 

jeżeli ktoś się zdeklarował, że ma kompostownik i będzie w nim kompostował odpady i Związek 

zwolni go z opłaty to nie może uczestniczyć już później w systemie, bo będzie płacił za niego ktoś 

inny. Pan Krzysztof Krauze powiedział, że Związek wskazuje, że surowce wtórne: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i szkło należy przekazywać do odbiorcy, 
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podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach. Pan Krauze podkreśli, że nie 

rozumie tego zapisu i oczekiwał, że będzie zapisana kwestia dot. gniazd recyklingowych. Pan 

Krauze zaznaczył, że należy jasno wskazać, co oznacza podmiot uprawniony, żeby było to 

zrozumiałe dla mieszkańców. Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że Zgromadzenie dzisiaj 

podejmuje uchwałę o tym, że poddaje się te zasady konsultacjom i te uwagi, które przedstawił Pan 

Krzysztof Krauze jak najbardziej będą rozpatrywane w ramach konsultacji. Pan Tomasz Zwoliński 

zaznaczył, że na pewno powstanie harmonogram konsultacji oraz że w dniu 20 grudnia br. 

odbędzie się spotkanie ze Spółdzielniami. Pan Zwoliński dodał, że Członkowie Zgromadzenia 

otrzymali również zaproszenie na to spotkanie. Pan Wiesław Wojdyła powiedział, ze regulamin 

utrzymania czystości i porządku obejmuje wszystkie nieruchomości, czyli nie tylko te, które wejdą 

do systemu GOAP-u  i to uprawnione podmioty i to tyczy się nieruchomości niezamieszkanych, 

które nie będą wnosić do Związku opłaty, ale muszą być obsłużone przez podmioty znajdujące się 

w RDR. Pan Wiesław Wojdyła wyjaśnił, że zapis o który zapytał Pan Krauze dot. nieruchomości 

niezamieszkałych, które nie wejdą bezpośrednio do systemu opłat Związku, natomiast Związek 

nadzoruje cały system gospodarki i Związek musi to uwzględnić. Pani Katarzyna Stróżyk dodała, 

że Związek nie odbiera wszystkich rodzajów odpadów, czyli podmiot uprawniony to jest ten 

wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej, czyli np. jeżeli odpady budowlane są odbierane 

poza systemem Związku, to jest to realizowane przez ten podmiot uprawniony. Pani Katarzyna 

Stróżyk powiedziała, że jeżeli chodzi o normę 120 litrów, to oczywiście została ona zwiększona, 

jednak to 60 litrów dot. tylko i wyłącznie normy na odpady zmieszane, a mając na uwadze 

obligatoryjność selektywnej zbiórki i to, że niektórzy mieszkańcy deklarowali zmieszaną zbiórkę 

odpadów, to Związek musiał uwzględnić fakt, ze teraz mieszkaniec będzie musiał segregować 

odpady. Pani Katarzyna Stróżyk powiedziała, ze wymagania kompostowania są wskazane 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku w załączniku nr 2 i mieszkańcy musza 

kompostować odpady, żeby tę zniżkę uzyskać, ale wszystkich odpadów nie da się przetworzyć, 

bo wiadomo, że stosunek odpadów suchych do mokrych musi być w jakimś poziomie 

równorzędnym i nie da się przy dużej działce skompostować wszystkich odpadów, dlatego Zarząd 

Związku podjął słuszną decyzje i podjął ten fakt w uchwale, że nadmiar tych odpadów, ci którzy 

kompostują mogą przekazać do PSZOK lub też do odbiorcy odpadów, jeżeli ten pojemnik zostanie 

wyposażony przez tego mieszkańca. Pan Krzysztof Krauze zaznaczył, że mieszkaniec nie może 

zostać zwolniony z opłaty. Pani Stróżyk odpowiedziała, że będzie zwolniony, ale proporcjonalnie. 
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Pan Andrzej Springer powiedział, że Związek szukał oparcia w przepisach i Związek nie znajduje 

wyłączenia takiej możliwości, żeby ten, który korzysta ze zniżki został odcięty od procederu 

odbioru. Pan Tomasz Zwoliński zapytał się, jak długo będą prowadzone konsultacje. Pani 

Katarzyna Stróżyk odpowiedziała, że do 31 stycznia 2020 roku. Pan Tomasz Zwoliński podkreślił, 

że na forum Rady Miejskiej w Swarzędzu wybrzmiały takie tezy, że z chęcią Radni pochyliliby się 

nad regulaminem. Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że w ramach konsultacji pewne rzeczy 

można przeprocedować i istnieje obawa, że jeżeli 9 samorządów zaprosi Związek na posiedzenia 

Komisji, czy też sesje, to po prostu może zabraknąć czasu. Pan Andrzej Springer wskazał, 

że Związek bierze pod uwagę, że może nie starczyć czasu, jednak to jest obowiązek Związku 

i są przygotowane osoby do tego, aby prezentować założenia dot. zmian aktów prawa miejscowego 

i brać udział w dyskusji, przy czym tak, jak zwrócono uwagę – stanowisko Rady może być głosem 

w konsultacji, ale nie jest ono wiążące. Pan Andrzej Springer powiedział, że po podjęciu uchwały 

zostanie wysłana również informacja do poszczególnych Rad Gmin, po to, żeby dokumenty zostały 

wysłane do radnych gmin i miast. Pan Krzysztof Zwoliński zapytał, czy zgromadzeni mają jeszcze 

jakieś pytania. Pan Kemnitz zapytał o kwestie własności pojemników na odpady zmieszane, gdyż 

na poprzednim Zgromadzeniu pojawiły się wnioski, aby pojemniki stały się własnością właścicieli 

posesji. Pan Tomasz Zwoliński poprosił, aby Członkowie Zgromadzenia pozostali po 

zakończonym Posiedzeniu, ponieważ na ten temat zostaną jeszcze przeprowadzone rozmowy.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 11 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących projektu uchwały 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. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w sprawie: przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 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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Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 12 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy ktoś ma pytania.  

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że chciałby się odnieść do artykułu otrzymanego z Biura 

Związku dot. trudnej sytuacji w Polsce w związku z gospodarką odpadami. Pan Krzysztof Krauze 

powiedział, że na szczęście w większości te problemy nie dotykają Aglomeracji Poznańskiej 

i warto powiedzieć dlaczego. Pan Krzysztof Krauze zaznaczył, że dwie cyfry są jednoznaczne, 

czyli zmieszane odpady – 256 zł i bioodpady 248 zł. Pan Krzysztof Krauze dodał, że takie są ceny 

podstawowych strumieni odpadów w Poznaniu, a to dzięki temu, że ktoś kiedyś pomyślał, żeby 

zbudować takie Instalacje. Pan Prezydent Jaśkowiak na pierwszym Zgromadzeniu powiedział, że 

mamy te Instalacje tak samo jak w 1928 roku dzięki Cyrylowi Ratajskiemu – Poznań miał pierwszą 

Spalarnię i dzięki temu posiadano jakieś doświadczenie. Pan Krzysztof Krauze nadmienił, że dzięki 

temu, że ktoś kiedyś pomyślał, to dziś można eksploatować. Pan Krzysztof Krauze powiedział, 

że chciały podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te Instalacje w Poznaniu 

są.   

Punkt 13 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LI Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM „GOAP”  

 

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM „GOAP”  
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