
UCHWAŁA NR LXVI/327/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 8 marca 2021 r. 

w sprawie: przekazania ponaglenia wniesionego przez M. B. (szczegółowe dane Strony w treści skargi) 
do organu wyższego stopnia do rozpatrzenia. 

Na podstawie art. 37 § 4 w zw. z art. 17 pkt 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 ust. 2 i 3 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. 1. Niniejszym przekazuje się organowi wyższego stopnia – samorządowe kolegium odwoławcze – 
ponaglenie z dnia 22 lutego 2021 roku, (data wpływu do Biura Związku: 22.02.2021 r.) wniesione przez Pana 
M. B. (szczegółowe dane Strony w treści ponaglenia) w celu rozpatrzenia. 

2. Wraz z ponagleniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przekazuje się odpisy akt sprawy oraz 
stanowisko w przedmiocie ponaglenia. 

§ 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 22 lutego 2021 r. do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej” wpłynęło ponaglenie Pana M. B. na niezałatwienie sprawy

administracyjnej w terminie.

Na mocy art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie

organowi wyższego stopnia. Natomiast zgodnie z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania

administracyjnego organem wyższego stopnia w stosunku do Związku jest samorządowe kolegium

odwoławcze.

Zgromadzenie Związku po zapoznaniu się z treścią ponaglenia przekazuje niniejsze

ponaglenie do samorządowego kolegium odwoławczego celem rozpatrzenia.
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