
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu 

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 245, 

poz. 4555, z 2013 r. poz. 1701, 4609 i 4718, z 2015 r. poz. 4967, z 2019 r. poz. 7142 oraz z 2020 r. poz. 5132), 

po jej wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych, wynikającą z uchwały nr LXIX/332/2021 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 maja 

2021 r. w sprawie: zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”: 

W Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (tj. Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.) § 34 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„§ 34. 1. Otwarcie likwidacji Związku następuje na skutek zmniejszenia się liczby uczestników 

do jednej Gminy lub wystąpienia ze Związku wszystkich gmin – po upływie okresu wypowiedzenia 

(z mocy prawa) lub podjęcia uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest na podstawie jednobrzmiących uchwał 

wszystkich organów stanowiących Uczestników Związku, w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

Związku. 

3. Likwidacji Związku nie przeprowadza się w przypadku, gdy co najmniej dwa organy 

stanowiące uczestników Związku nie wyrażą zgody na likwidację Związku, a dalsze funkcjonowanie 

Związku umożliwi realizację jego zadań. 

4. Uchwała Zgromadzenia w sprawie likwidacji Związku powinna określać co najmniej 

1) zakres obowiązków likwidatora; 

2) zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. 

5. Po otwarciu likwidacji nie ustaje uczestnictwo gmin w Związku, a przedstawiciele danego 

uczestnika nie tracą swoich funkcji w jego organach z mocy prawa. Wszystkie gminy tworzące 

Związek na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji uczestniczą w nim do dnia jego wykreślenia 

z rejestru. 
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6. W przypadku otwarcia likwidacji Zgromadzenie Związku winno zebrać się w ciągu jednego 

miesiąca od dnia otwarcia likwidacji Związku i podjąć uchwałę zatwierdzającą przygotowany przez 

Zarząd plan likwidacji Związku. 

7. W okresie likwidacji Związek posługuje się swoją nazwą z dodatkiem „w likwidacji”. 

8. Funkcję likwidatora Związku wykonuje Zarząd. Zarząd może upoważnić pracownika Biura 

Związku, lub inną osobę, do realizacji czynności związanych z likwidacją Związku. Ponadto Zarząd 

może udzielić upoważnienia pracownikom Biura Związku do wydawania decyzji administracyjnych 

oraz przeprowadzania innych czynności w toku postępowań administracyjnych (podatkowych) oraz 

egzekucyjnych. 

9. W okresie likwidacji Zarząd Związku zbiera się co najmniej jeden raz na kwartał, 

a Zgromadzenie powinno odbyć się co najmniej dwa razy w roku. 

10. Zgromadzenie ustala zasady przechowywania dokumentacji Związku po zakończeniu 

likwidacji. 

11. Związek w trakcie likwidacji wykonuje jedynie czynności zmierzające do zakończenia 

rozpoczętych spraw, w tym wyegzekwowania wszystkich wierzytelności, uregulowania zobowiązań 

oraz spieniężenia swojego majątku. 

12. Z dniem otwarcia likwidacji Związku zadania, o których mowa w § 5 Statutu wracają 

do poszczególnych gmin, uczestniczących w Związku. 

13. W okresie likwidacji likwidator (Zarząd Związku): 

1) wszczyna i prowadzi postępowania administracyjne oraz egzekucyjne dotyczące spraw 

wynikających z przekazanych do Związku zadań, w których obowiązek uiszczenia opłaty 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów lub innych danin i należności publicznoprawnych na 

rzecz Związku powstał w okresie przed otwarciem likwidacji Związku lub dotyczy tego okresu, 

na podstawie aktów prawa miejscowego uchwalonych przez Zgromadzenie Związku lub 

przepisów powszechnie obowiązujących. Prowadzone postępowania administracyjne powinny 

zmierzać do wykonania zadań Związku przekazanych przez gminy przed otwarciem jego 

likwidacji. 

2) Wszczyna i prowadzi czynności zmierzające do końcowego rozliczenia umów z podmiotami 

realizującymi zadania przekazane do Związku, a wykonane przed otwarciem jego likwidacji. 

14. Do czasu zakończenia likwidacji mieniem Związku zarządza likwidator. 

15. W okresie likwidacji wszyscy uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na podstawie danych z deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami, na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego otwarcie likwidacji, 

z zastrzeżeniem ust. 16. 

16. Składniki mienia Związku przeznaczone do likwidacji służą w pierwszej kolejności pokryciu 

zobowiązań Związku. 

17. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, sprzedaż mienia likwidowanego Związku 

następuje w drodze publicznego przetargu. 

18. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, uczestnikom Związku przysługuje prawo 

pierwszeństwa w nabyciu składników mienia likwidowanego Związku. 

19. Uczestników Związku zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu składników mienia 

likwidowanego Związku do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w ich nabyciu, 

pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten 

nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku zgłoszenia się 

kilku uprawnionych, o pierwszeństwie decyduje w formie uchwały Zgromadzenie. 

20. Mienie pozostałe po likwidacji Związku podlega podziałowi pomiędzy uczestników Związku, 

na zasadach określonych przez Zgromadzenie. Podział mienia Związku nie powinien nastąpić przed 

spłatą wszystkich wierzycieli Związku oraz pokryciem wszystkich bieżących kosztów działalności, 

chyba że uchwała Zgromadzenia będzie stanowić inaczej. 
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21. Zgromadzenie podejmuje uchwałę zatwierdzającą zakończenie postępowania likwidacyjnego 

i sporządzone przez likwidatora sprawozdania wymagane przez odrębne przepisy prawa. 

22. Likwidator przekazuje Wojewodzie informację o zakończeniu likwidacji oraz wniosek 

o wykreślenie Związku z rejestru. 

23. Gminy uczestniczące w Związku odpowiadają za przyszłe zobowiązania zlikwidowanego 

Związku proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących poszczególne gminy, ustalonej na 

podstawie danych posiadanych przez Związek na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego otwarcie 

likwidacji.”. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Michał Zieliński 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 6586


		2021-08-30T10:43:14+0000
	Polska
	Arleta Kinga Kwiatkowska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




