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https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portret_obszaru_metropolitalnego/aglomeracja_poznanska.pdf



https://www.goap.org.pl/informacje-ogolne



Dla realizacji zadań własnych miast i gmin aglomeracji poznańskiej powstała idea
stworzenia związku międzygminnego, którego celem będzie wspólne wykonywanie zadań
publicznych w zakresie gospodarki odpadami.

Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy
współudziale wielu gmin daje możliwość efektywniejszych działań.

Zgodnie z ,,Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata
2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019”, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w dniu 31 marca 2008 r., poszczególne gminy na podstawie złożonych
deklaracji przynależą do Zakładów Zagospodarowania Odpadów.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznań tworzy Miasto Poznań wspólnie
z dziewięcioma gminami, tj.: Suchy Las [do 31-12-2013], Murowana Goślina,
Kleszczewo, Buk, Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz oraz gminą Oborniki z
powiatu obornickiego.

Funkcjonowanie związku międzygminnego zasadniczo zwiększa zdolność pozyskiwania
kapitału finansowego na realizację potencjalnych inwestycji tworzących zintegrowany
nowoczesny system gospodarki odpadami.





STATUT	ZWIĄZKU
/stan	na	dzień:	26-02-2021/

Do zadań Związku należy wykonywanie zadań gminnych w zakresie gospodarki odpadami, wskazanych w ust. 3,
wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z wyłączeniem budowy
lub utrzymania instalacji do przekształcania odpadów komunalnych, które pozostają wyłącznym zadaniem gmin –
Uczestników Związków.

W ramach działalności, Związek wykonuje zadania dotychczas wykonywane jako zadania własne Gmin.

Do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie następujących zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gmin:
(…)



STATUT	ZWIĄZKU
/stan	na	dzień:	26-02-2021/

§ 6. 1.Miasto Poznań świadczy usługi publiczne z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Związku w
zakresie i na zasadach określonych w umowie ze Związkiem.

2. Wybór oraz wykonywanie umowy z partnerem prywatnym, który zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości zapewni
dostępność instalacji oraz będzie świadczył na rzecz Związku usługi publiczne z zakresu zagospodarowania odpadów
komunalnych poprzez ich termiczne przekształcanie należy do Miasta Poznania.

3. W całym okresie umowy PPP zawartej po myśli ust. 2 Uczestnicy Związku współdziałają z Miastem Poznaniem w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji usług, o których mowa w ust. 1, a w szczególności nie mogą podejmować działań
konkurencyjnych wobec instalacji, której wykonanie jest współfinansowane ze środków europejskich.

4. Udostępnienie na rzecz Związku innej instalacji służącej unieszkodliwianiu odpadów, która należy do Uczestnika Związku,
następuje w miarę potrzeby na podstawie umowy zawartej między tym Uczestnikiem a Związkiem. Umowę wykonawczą o
wykorzystanie tej Instalacji przez Miasto Poznań w celu realizacji usług publicznych, o których mowa w ust. 1, Uczestnik
Związku zawiera z Miastem Poznaniem lub podmiotem wskazanym przez Miasto Poznań.



https://www.nik.gov.pl/plik/id,15531,vp,18014.pdf

Stworzony przez Związek Międzygminny „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” system gospodarowania
odpadami, od 2015 r. spełniał wymogi znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W początkowym okresie działalności, w latach 2013–2014,
Związek nieprawidłowo realizował część nałożonych na niego
zadań. Wadliwe przygotowanie ram prawnych i organizacyjnych
funkcjonowania Związku opóźniło stworzenie przepisów prawa
miejscowego regulujących gospodarowanie odpadami
komunalnymi, co miało niekorzystny wpływ na wdrażanie
całego systemu.

Zapewniono natomiast skuteczny system selektywnej zbiórki
odpadów, osiągając znacznie wyższy od wymaganego poziom
recyklingu. Niemniej w 2014 r. istotnie przekroczono
dopuszczalny poziom składowania mas odpadów ulegających
biodegradacji. Związek podejmował prawidłowe działania
zmierzające do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości
systemem gospodarowania odpadami.



https://www.nik.gov.pl/plik/id,15531,vp,18014.pdf

Niewystarczająco skuteczne było natomiast egzekwowanie należności
od tych osób.

W latach 2013–2014, Związek nieprawidłowo, w trybie niekonkurencyjnym,
powierzał wykonawcom odbiór i zagospodarowanie części odpadów,
co skutkowało zwiększonymi wydatkami.

W tym okresie niewystarczający był także nadzór nad podmiotami
świadczącymi usługi na rzecz Związku. Prawidłowo ustalono opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów, jednakże w latach 2013–2014 Związek
poniósł stratę bilansową z uwagi na wysokie koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miasto Poznań, realizując zobowiązanie podjęte wobec Związku,
doprowadziło do wybudowania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego
Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych
Odpadów Komunalnych w Poznaniu i rozpoczęcia jej eksploatacji.

Rzetelne przygotowanie tej inwestycji zapewniło osiągnięcie zakładanego
celu, tj. zagospodarowanie wytwarzanego na terenie gmin uczestników
Związku strumienia niesegregowanych odpadów komunalnych.



https://gloswielkopolski.pl/poznan-wychodzi-z-goapu-dlaczego-prezydent-jacek-jaskowiak-
tlumaczy-chcemy-powstrzymac-podwyzki-oplat-za-smieci-dla-poznaniakow/ar/c1-
15435239?fbclid=IwAR3ta6L9yEaKOtOOb9mAEF--GVCUhb4_MV8-04Sr1eaXVGyjUd5ePhDTZvU

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/wladze-podpoznanskich-gmin-o-goap_-
poradzimy-sobie-bez-
poznania?fbclid=IwAR0GQYaj8Zqk5pYZowe8hI4oApFPHIVwWTYQPLvVffcIqzyLzvl5mFL2x0s



https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=1&strona=1&ref=1&schemat=





STATUT	ZWIĄZKU

Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie Uczestników, obejmujące w szczególności:
(…)



RIPOK w Piotrowie Pierwszym jest chyba jedyną tego typu instalacją wybudowaną w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego, przed wejściem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym w życie. RIPOK powstała bez wkładu
pieniężnego pochodzącego z budżetów gmin związku. Udział samorządów w inwestycji to grunt i rynek w postaci
mieszkańców produkujących odpady komunalne oraz pomoc merytoryczna na każdym etapie realizacji inwestycji.

https://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2017/nominacje/budowa-centrum-
zagospodarowania-odpadow-w-czempiniu,91864.html



Luboń Mosina Rokietnica Tarnowo	Podgórne



W roku 2008 siedemnaście gmin podpisało
Porozumienie Międzygminne i podjęło
decyzję o budowie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Jarocin z
siedzibą wWitaszyczkach.





http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/ZP/ogloszenie-o-zamowieniu51-2019.pdf

https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/tarnowo-podgorne/kategoria/wiadomosci-
klubowe/tarnowo-podgorne-porozumienie

W	środę,	11	grudnia	2019r.	,	w	
Urzędzie	Gminy	Tarnowo	Podgórne	
podpisano	porozumienie,	formalnie	
zawiązujące	grupę	zakupową	dla	
wspólnego	wykonania	zadania	w	
dziedzinie	zagospodarowania	
odpadów	zmieszanych.



03	kwietnia	2000r.	– podpisanie	aktu	notarialnego	o	zawarciu	Spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	przez	osoby	
reprezentujące	poszczególne	gminy:
Gmina	Miejska	Wągrowiec
Gmina	Wągrowiec
Miasto	i	Gmina	Skoki

01	lipiec	2000r.	- przyjęto	pierwsze	odpady
W	późniejszych	latach	do	Spółki	dołączyły	kolejne	Gminy.
Obecnie	Spółka	swym	zasięgiem	obejmuje	15	gmin

http://www.msok.pl/o-firmie/



https://bip.umww.pl/artykuly/2825212/pliki/20190611113600_mapkainstalacjeripokiregiony.jpg

Wojewódzki	Plan	Gospodarki	Odpadami
dla	województwa	wielkopolskiego
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