
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 NR LXV/322/2021 

w sprawie: przekazania skargi złożonej przez Skarżącego M. B. (szczegółowe dane Skarżącego w treści 
skargi) do organu właściwego do rozpatrzenia skargi. 

Na podstawie art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r. poz. 4609 z późn. 
zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Niniejszym przekazuje się do właściwego organu - Wojewody Wielkopolskiego - sprawę ze skargi 
złożonej przez Pana M. B. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) w celu załatwienia według 
właściwości. 

§ 2. Zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" 
 
 

Tomasz Robert Zwoliński 
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UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada oraz 10 grudnia 2020 r. do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” wpłynęła skarga Pana M. B. „w sprawie działania ZM GOAP –

brak odbioru bioodpadów, nieprzekazania skargi do organu wyższej instancji oraz przewlekłego

prowadzenia sprawy”.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Zgromadzenia Związku

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, zgodnie z art. 229 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest wojewoda, w związku z

powyższym skargę należało przekazać właściwemu organowi.

Zgromadzenie Związku po zapoznaniu się z treścią skargi przekazuje niniejszym skargę do

Wojewody Wielkopolskiego celem wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej

sprawie.
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