
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

 NR LII/268/2020 

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6l 
ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz § 5 ust. 3 pkt 19 i § 13 pkt 1 Statutu Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 16 lipca 
2013 r., poz. 4609 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, 
których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, każdego roku bez wezwania, z góry, w następujących 
terminach, z zastrzeżeniem §1 ust. 2: 

1) za styczeń do 15 stycznia, 

2) za luty do 15 lutego, 

3) za marzec do 15 marca, 

4) za kwiecień do 15 kwietnia, 

5) za maj do 15 maja, 

6) za czerwiec do 15 czerwca, 

7) za lipiec do 15 lipca, 

8) za sierpień do 15 sierpnia, 

9) za wrzesień do 15 września, 

10) za październik do 15 października, 

11) za listopad do 15 listopada, 

12) za grudzień do 15 grudnia. 

2. Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
uiszczana jest przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania, z góry, jednorazowo, w terminie do dnia 
15 czerwca danego roku. 

3. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, określa odrębna uchwała. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty, lub jej 
wysokość, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 

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

§ 4. W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" 
 
 

Tomasz Robert Zwoliński 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6l ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada gminy określi, biorąc pod uwagę

warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i

tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę

uiszcza się z dołu czy z góry.

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach przeprowadzono wnikliwą analizę wprowadzonych przez ustawodawcę zmian

w przepisach prawa oraz zweryfikowano treść uchwał podjętych dotychczas przez tutejszy Organ.

W celu dostosowania prawa miejscowego do prawa powszechnego postanowiono

o dokonaniu zmian w niniejszej uchwale.

Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie przez Zgromadzenie Związku uchwały

w zakresie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej

uchwały.
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