
UCHWAŁA NR LXVI/324/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 8 marca 2021 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały nr LIX/290/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 10 sierpnia 2020 roku 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. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm,-), art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz § 5 ust. 3 pkt 25 i § 
13 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4609 ze - zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, 
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza uchwała dotyczy sposobu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
dla tych nieruchomości lub ich części, dla których właściciele nieruchomości  
są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”. 

2. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f Regulaminu 
(bioodpadów) z terenu nieruchomości niezamieszkanych odbywa się  
w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu wariantów 
dotyczących częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w miesiącu, wskazanych w § 11 niniejszej 
uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. r. poz. 1439 ze zm., dalej: u.c.p.g.) rada gminy (zgromadzenie

związku) określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i

zakres 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 szczególności częstotliwość

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wprowadzane zmiany w uchwale stanowiącej akt

prawa miejscowego, określającej szczegółowy sposób i zakres 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 dotyczą zmiany minimalnej częstotliwości odbioru bioodpadów z terenu

nieruchomości niezamieszkanych.

Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.
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